
  

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 TEPELNÉHO ZDROJA A INŠTALÁCIA OBNOVITEĽNÝCH 
ZDROJOV ENERGIE NA VÝROBU TEPLEJ VODY PRE ŠTADIÓN FK ISKRA NOVÁKY“ 

/uskutočnenie stavebných prác/ 
 

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: Mgr. Milan ORŠULA, prednosta úradu 
Mobil: +421 46 512 15 11 
E-mail: prednosta@novaky.sk  
Kontaktná osoba  
ohľadom verejného  
obstarávania: Ing. Zdeněk BENEŠ, osoba zodpovedná za proces 

verejného obstarávania 
Mobil: +421 903 286 687 
E-mail: bmsenergy@centrum.sk  

 
2. Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky bude dodávka nového, nepoužitého tepelného čerpadla v 
spolupráci s termodynamickými panelmi zameranými na prípravu TÚV vrátane dodania 
a montáže na mieste určenia vrátane vykonania skúšok zariadenia. Predmetom 
realizácie bude doplnenia tepelného zdroja v objekte FK Iskra Nováky o zariadenie na 
prípravu TÚV založené na kombinácii tepelného čerpadla s termodynamickými panelmi, 
čím dôjde ku využitiu obnoviteľného zdroja energie (slnečnej energie a energie 
prostredia) na prípravu teplej vody na celkovú situáciu v oblasti vplyvu na životné 
prostredie, hospodárnosť existujúceho systému CZT a nákladov na teplo koncových 
odberateľov a konečných spotrebiteľov. 
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v samostatnej prílohe tejto výzvy 
označenej ako Príloha k výzve č. 1 Opis predmetu zákazky. 
 

3. Druh zákazky: 
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác. 

 

http://www.novaky.sk/
mailto:novaky@novaky.sk
mailto:prednosta@novaky.sk
http://www.novaky.sk/
mailto:prednosta@novaky.sk
mailto:bmsenergy@centrum.sk


2 

  

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: 

45331000-6 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie 
42511110-5 Tepelné čerpadlá 
09331000-8 Slnečné kolektory 
Doplnkový slovník: IA13-5 Rekonštrukcia     

 
5. Predpokladaná hodnota zákazky:  

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je stanovená  v súlade s ustanovením § 6  
zákona o verejnom obstarávaní vo výške 24.866,67 EUR bez DPH. 

 
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 

Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie stavebných prác v rozsahu opisu predmetu 
zákazky podrobne vymedzeného v samostatnej prílohe tejto výzvy označenej ako 
Príloha k výzve č. 1 Opis predmetu zákazky a výkazu výmer. 

 
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 finančných 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. 

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 uskutočnenia predmetu zákazky v prílohe č. 3 k výzve Obchodné 
podmienky verejného obstarávateľa. 

 
10. Typ zmluvy 

Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo podľa 
ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“). Návrh zmluvy je neoddeliteľnou súčasťou 
tejto výzvy. 
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11. Termín a miesto uskutočnenie stavebných prác 
Termín: Maximálnu dobu realizácie prác uchádzač stanoví v „Návrhu na plnení 

kritérií“ a bude vyjadrená číslom kalendárnych dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy, resp. od výzvy na odovzdanie 
a prevzatie Staveniska.  
Uchádzač stanoví v návrhu na plnenie kritérií vlastnú lehotu na realizáciu 
prác, ktorú vyjadrí v časovom harmonogramu. 
Doba skutočného plnenia sa upraví podľa návrhu na plnenie kritérií 
(lehota realizácie prác v dňoch) úspešného návrhu, s maximálnym 
finančným plnením podľa úspešného návrhu na plnenie kritérií po dobu 
platnosti zmluvy. 

Miesto: Stavebné práce sa uskutočnia v intraviláne mesta (obce) Nováky, na objekte:  
Štadión FK ISKRA Nováky – REKONŠTRUKCIA TEPELNÉHO ZDROJA A 
INŠTALÁCIA OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE NA VÝROBU TEPLEJ 
VODY, katastrálne územie Nováky, obec: Nováky, okres: Prievidza, kraj: 
Trenčiansky samosprávny kraj, Slovenská republika. 

 
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 do 14.11.2018 do 14:00 hod. a to niektorým z 
uvedených spôsobov:  
a) na adresu verejného obstarávateľa: Mesto Nováky, Mestský úrad v Novákoch,  

Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky  
b) na e-mailovú adresu: bmsenergy@centrum.sk, 
c) osobe zodpovednej za vysvetľovanie: Ing. Zdeněk BENEŠ, e-mail: 

zdenko.benes@gmail.com alebo 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 

13.1 Obhliadka predmetu zákazky sa neuplatňuje.  
 

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 cenová 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. 
14.6 Ak verejný obstarávateľ zistí, že ponuka je neúplná, nebude hodnotená a bude  

vylúčená. 

mailto:bmsenergy@centrum.sk
mailto:zdenko.benes@gmail.com
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14.7 Cenová 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 cenová 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 Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  
a) Vyplnený formulár Identifikačné údaje uchádzača (Príloha k výzve č. 5)  
b) Vyhlásenie uchádzača (Príloha k výzve č. 6)  
c) Doklady na splnenie podmienok účasti  
d) Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie cenových ponúk (Príloha k výzve č. 7)  
e) Odporúčaný vzor textu na vonkajšom obale cenovej ponuky (Príloha k výzve č. 

9) 
f) Návrh Zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  

zákonníka v platnom znení. 
15.2 Cenová ponuka musí byť predložená 1 x v listinnej podobe ako originál a 1 x na 

CD alebo DVD nosiči s obsahom celej cenovej ponuky. CD alebo DVD nosič musí 
byť identický s cenovou ponukou predloženou v listinnej podobe.  

15.3 Doklady tvoriace obsah cenovej ponuky musia byť v cenovej ponuke predložené 
ako originály alebo ich úradne osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak.  

15.4 Dokumenty uvedené v Obsahu cenovej 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: „ŠTADIÓN FK ISKRA“  

Uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom pošty alebo osobne v lehote 
do 19.11.2018 do 14:00 hod. na adresu: Mesto Nováky, Mestský úrad v 
Novákoch,  Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky, Slovenská republika, kontaktná 
osoba: Mgr. Milan ORŠULA, prednosta úradu. 

16.2 V prípade, že uchádzač predloží cenovú ponuku prostredníctvom poštovej 
zásielky, pre dodržanie lehoty na predkladanie cenových ponúk je rozhodujúci 
termín doručenia  verejnému obstarávateľovi.  

16.3 Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových 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 cenových ponúk budú zaradené tie cenové ponuky, 

ktoré obsahujú náležitosti uvedené v bode 15. Obsah cenovej ponuky výzvy a 
zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve.  

17.2 Platnou cenovou ponukou je cenová 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 cenové ponuky uchádzačov budú z verejného obstarávania 
vylúčené. 

 
18. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie cenových 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 Cenové ponuky sa vyhodnocujú z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a verejný obstarávateľ 
vylúči cenové 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 cenovej ponuke. 

 
19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk 

19.1. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení cenových ponúk bezodkladne písomne 
oznámi všetkým uchádzačom, ktorých cenové ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia cenových ponúk, vrátane poradia uchádzačov.  

19.2. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho cenovú ponuku prijíma, neúspešnému 
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho cenovej 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 cenovou 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 zmluvného 
vzťahu. Na uzatvorenie zmluvného vzťahu bude úspešný uchádzač písomne 
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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 kritérií na vyhodnotenie cenových 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, 
▪ rokovať o cene, v prípade, ak navrhovaná zmluvná cena prekročí 

predpokladanú hodnotu verejného obstarávania, resp. v prípade rovnakého 
počtu bodov u uchádzačov, ktorí by sa umiestnili zhodne obaja na prvom 
mieste.  

 
V Novákoch, dňa 12.11.2018 
 
 
       ___________________________ 
 RNDr. Daniel DANIŠ, v.r. 
 primátor mesta 
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Príloha k výzve č. 1 
Opis predmetu zákazky 

 
Predmetom zákazky bude dodávka nového, nepoužitého tepelného čerpadla v spolupráci 
s termodynamickými panelmi zameranými na prípravu TÚV vrátane dodania a montáže na 
mieste určenia vrátane vykonania skúšok zariadenia. Predmetom realizácie bude doplnenia 
tepelného zdroja v objekte FK Iskra Nováky o zariadenie na prípravu TÚV založené na 
kombinácii tepelného čerpadla s termodynamickými panelmi, čím dôjde ku využitiu 
obnoviteľného zdroja energie (slnečnej energie a energie prostredia) na prípravu teplej vody 
na celkovú situáciu v oblasti vplyvu na životné prostredie, hospodárnosť existujúceho 
systému CZT a nákladov na teplo koncových odberateľov a konečných spotrebiteľov. 
 
Pokrytie požiadavky riešeného objektu na dodávku tepelnej energie bude vykrývať 
navrhovaný obnoviteľný zdroj tepla a to tepelné čerpadlo s termodynamickými panelmi v 
kombinácii s existujúcim systémom dodávky tepla z centrálneho zdroja. Projekt rieši úpravu 
zdroja tepla a prípravu teplej vody v objekte FŠ v Novákoch. V súčasnosti je jediným zdrojom 
tepla dodávka vykurovacej vody z centrálneho zdroja. Do objektu vstupuje potrubie 
vykurovacej vody, na ktorom je osadený merač tepla. Potrubie je dopojené do rozdeľovača a 
zberača vykurovacej vody, z ktorého sú dopojené dva vykurovacie okruhy – vykurovanie 
objektu a ohrev teplej vody. Obeh vykurovacej vody v objekte zabezpečuje obehové 
čerpadlo MAGNA1 25-80. Dopúšťanie vykurovacieho systému je z okruhu prípojky tepla. 
Ohrev teplej vody je riešený v ležatom zásobníkovom ohrievači. V objekte je zabezpečená 
cirkulácia teplej vody. Regulácia vykurovania a ohrevu teplej vody je kvantitatívna, pomocou 
priamych regulačných ventilov LDM RV210 so servopohonom, ktoré sú osadené na oboch 
vratných vykurovacích potrubiach dopojených do zberača UK. 
 
Navrhnuté tepelné čerpadlo Solar Block v spolupráci s termodynamický panelmi v počte 16 
kusov má výkon 14-24kW (príkon 3,2-5,2kW) s maximálnou výstupnou teplotou 55°C. 
Tepelné čerpadlo je primárne využívané na prípravu teplej vody a sekundárne na 
vykurovanie objektu. Priemerný výkon navrhnutého tepelného čerpadla pri priemernej teplote 
vzduchu vo vykurovacom období te=+ 3,6°C je Q = 22 kW. Obeh vykurovacej vody vo 
vykurovacom okruhu tepelného čerpadlá zabezpečujú vetvové obehové čerpadlá ALPHA2 
25-80 osadené na výstupnom potrubí z tepelného čerpadla do prípravy teplej vody a do 
vykurovania. Smerovanie toku vykurovacej vody smerom zásobníkový ohrievač / 
vykurovanie objektu zabezpečuje chod obehového čerpadla. Výstupné potrubie od tepelného 
čerpadla pre vykurovanie objektu sa priamo dopojí do spodného výmenníka tepla 
zásobníkového ohrievača TV, typ Regulus R2BC750 a smerom pre vykurovanie objektu 
priamo do akumulačnej nádoby vykurovania objektu PS600K+, o objeme 600 l (REGULUS). 
Vratné potrubie od oboch nádob sa dopojí spoločným potrubím do tepelného čerpadla. Obe 
nádoby REGULUS sú navrhnuté tak, aby sa do priestoru strojovne dostali bez stavebných 
úprav vstupných dverí. Zásobníkový ohrievač sa dopojí na existujúce na rozvody vody, 
pričom sa využije maximálne množstvo existujúcich armatúr a zariadení (uzatváracie 
armatúry, poistný ventil ...) Na potrubie studenej vody vstupujúce do ohrievača sa pre 
elimináciu množstva úkapov spôsobených objemovými zmenami vody pri ohreve vody 
prepustenými cez poistný ventil, osadí tlaková expanzná nádoba REFIX DD, V=33 l, s 
pripojovacou armatúrou FLOWJET. 
 
Osobitné požiadavky: 

− Predmetom dodávky môže byť iba nový, nepoužitý tovar najvyššej akosti. 

− Záruka na dodávaný tovar v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa nasledujúceho po 
dni jeho odovzdania. 

− Zaškolenie obsluhy a záručný servis vrátane dodávky náhradných dielov. 

− Vykonanie skúšky tesnosti, ako aj skúšky prevádzkovej, ktorá sa delí na dilatačnú 
a vykurovaciu, vrátanie vydania protokolu. 
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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 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 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 práce v požadovanom rozsahu. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
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Príloha k výzve č. 3 
Obchodné podmienky verejného obstarávania 

 
▪ Uchádzač predloží v cenovej 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 kritérií. 

▪ Návrh zmluvy spolu s návrhom na plnenie kritérií uchádzač predloží v ponuke s uvedením 
zmluvnej ceny za jednotlivé jednotkové ceny. 

▪ 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 cenovej 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 položku, ktorý je súčasťou podkladov k zákazke. 

▪ Uchádzač v cenovej ponuke predloží text návrhu zmluvy s oceneným výkazom výmer. 
Ostatné prílohy nie je potrebné doložiť v ponuke.  
 

NÁVRH ZMLUVY 
Zmluva o dielo č. ......./2018 

na uskutočnenie prác pracoviska Rekonštrukcia tepelného zdroja a inštalácia obnoviteľných 
zdrojov energie na výrobu teplej vody pre štadión FK ISKRA Nováky uzavretá na základe § 
117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 
 

Čl. I  
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   Mesto Nováky 
so sídlom:     Nám. SNP 349/10, 972 71  Nováky  
zastúpený:    RNDr. Daniel Daniš, primátor  
IČO:                                 00318361 
DIČ:   2021211775 
bankové spojenie:   VÚB, a.s., Retailová pobočka Nováky 
číslo účtu:   SK45 0200 0000 0000 1872 8382 
BIC:    SUBASKBX  
(ďalej v texte ako „objednávateľ“) 
 
a 
                                                         
Zhotoviteľ:    Doplní zhotoviteľ 
so sídlom / miestom podnikania:   
zapísaný v:      Obchodnom registri Okresného súdu .............................,  

oddiel: ............, vložka č. ................ 



10 

  

zastúpený: 
vo veciach zmluvných oprávnený 
ku konaniu:     
      
vo veciach technických oprávnený 
ku konaniu:     
bankové spojenie:     
číslo účtu:     SK 
IČO:                               
DIČ:                               
IČ DPH:    SK 
BIC:      
telefón:      
e-mail: 
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“) 

 
Preambula 

 
Podkladom na uzavretie tejto zmluvy sú informácie a podklady uvedené vo výzve na 
predloženie ponuky a ponuka úspešného uchádzača, predložená do zákazky s nízkou 
hodnotou na zhotovenie diela „Rekonštrukcia tepelného zdroja a inštalácia obnoviteľných 
zdrojov energie na výrobu teplej vody pre štadión FK ISKRA Nováky“, vyhlásenej podľa 
Zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov bez využitia elektronického trhoviska (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“). 
 

 
Čl. II.  

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa práce 

v priestoroch Rekonštrukcia tepelného zdroja a inštalácia obnoviteľných zdrojov 
energie na výrobu teplej vody pre štadión FK ISKRA Nováky, katastrálne územie 
Nováky, obec: Nováky, okres: Prievidza, evidovanej Okresným úradom Prievidza, 
katastrálnym odborom na liste vlastníctva (ďalej len „Stavenisko“), a to podľa Opisu 
predmetu zákazky a výkazu výmer, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len 
„Dielo“) a záväzok Objednávateľa prevziať Dielo a zaplatiť dojednanú cenu Diela, a to 
všetko za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

2. Presná špecifikácia Diela (ďalej len „Opis predmetu zákazky“), vrátane ceny tvorí 
Prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Dielom sa na účely tejto 
zmluvy rozumie súbor prác a dodávok tak, ako sú uvedené v Opise predmetu zákazky, 
resp. výkazu výmer. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne 
oboznámil s Opisom predmetu zákazky a s podrobným výkazom výmer, ktorý tvorí 
Prílohu č. 2 tejto zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“). Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a 
potvrdzuje, že cena Diela, ako aj ďalšie podmienky realizácie Diela boli stanovené s 
ohľadom na možné chybné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov 
a/alebo technológií obsiahnutých v Opise predmetu zákazky a/alebo Výkaze výmer, 
pričom tieto nedostatky budú počas realizácie Diela odstránené Zhotoviteľom bez 
nároku na akékoľvek zvýšenie ceny Diela a/alebo bez nároku na zmenu termínov na 
zhotovenie Diela podľa zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že Dielo je v zmysle Opisu 
predmetu zákazky realizovateľné, za prípadné nedostatky opisu predmetu zákazky 
a/alebo Výkazu výmer Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa ich odstrániť na svoje 
náklady.  
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3. Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v zmluve, zhotoviť pre 
Objednávateľa Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky 
riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác 
a služieb potrebných na dokončenie Diela (materiály, transport, energie, náklady na 
zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, 
náklady na robotníkov a špecialistov ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou 
Diela). 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, jej prílohami a 
pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Zhotoviteľ na základe 
zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej 
republiky a s platnými technickými a technologickými normami.  

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu Diela v zmysle tejto zmluvy. 
 
 

Čl. III. 
Doba plnenia a platnosti zmluvy 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela bude Zhotoviteľ realizovať v časovom 

harmonograme stavebných prác (ďalej len „Časový harmonogram“), ktorý tvorí Prílohu 
č. 5 tejto Zmluvy. 

2. Začiatok doby plnenia začína plynúť dňom odovzdania Staveniska. Stavenisko bude 
odovzdané do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
Lehota uskutočnenia stavebných prác (vykonania Diela) je podľa kritéria lehota 
výstavby úspešnej ponuky. 

3. Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v 
Časovom harmonograme, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k 
eliminácii časového sklzu, a to všetko bez nároku na zvýšenie ceny Diela. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.  

5. Zmluva zaniká: 
− riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán, odovzdaním 

riadne vykonaného Diela podľa týchto zmluvných podmienok v požadovanom 
rozsahu, kvalite a stanovených lehotách a zaplatením ceny Diela; 

− odstúpením od zmluvy z dôvodov podľa tejto zmluvy alebo vyplývajúcich zo 
zákona. 

6. Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť najmä ak Zhotoviteľ: 
− preruší práce bez súhlasu Objednávateľa alebo obmedzí ich rozsah, 

nepokračuje v riadnej práci napriek písomnej výzve Objednávateľa v lehote 7 
dní odo dňa doručenia výzvy, 

− opakovane, napriek písomnej výzve na odstránenie porušovania povinností, 
nedodržuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo zákona, 

− pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením Diela neplnením 
postupových termínov podľa Časového harmonogramu o viac ako 15 dní, 

− bude preukázateľne vykonávať práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými 
normami alebo projektom pre realizáciu, 

− bezdôvodne predlžuje čas zhotovenia Diela alebo podstatne porušuje iné svoje 
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.  

7. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane s 
uvedením dôvodu. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane 
a zmluva sa k tomuto dňu zrušuje. Pre prípad odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany 
dohodli na vylúčení aplikácie § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka.  
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Čl. IV. 
Cena Diela a platobné podmienky 

 
1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi pevne dojednanú cenu za dielo vo výške............................. EUR bez DPH  
(slovom: ..........................................................................................................................., 
t. j. ........................................... EUR vrátane príslušnej DPH. 
1.1 V súlade so Zákonom o cenách č. 18/1996 Z. z. je cena diela stanovená ako 

pevná a pre daný rozsah diela nebude menená.  
1.2 Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – 

priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu 
č. 2 tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie zodpovedá 
zhotoviteľ. Za práce naviac sa nepovažujú práce, ktoré neboli uvedené vo výkaze 
výmer  a zhotoviteľ tieto 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 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. 

2. Cena Diela zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela podľa Opisu 
predmetu zákazky až do doby odovzdania celého Diela Objednávateľovi, a to najmä, 
nie však výlučne: 

− všetky materiálové, dopravné a vedľajšie náklady, príslušenstvo, stroje, 
prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na 
vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné 
napojenie elektriny a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania 
Diela (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ), a to vrátane nákladov na ich 
prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, 

− náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa 
príslušných predpisov (BOZP); 

− náklady na skladovanie materiálov a nakladanie s nimi (vykládka); 
− všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa, náklady na 

pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a 
iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa; 

− náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo; 
− vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu; 
− náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane 

colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a 
materiálov; 

− náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a 
odovzdaniu Diela;   

− náklady na dodávku elektrickej energie na Stavenisku; 
− náklady na poistenie zodpovednosti Zhotoviteľa za prípadné škody na majetku 

alebo na zdraví; 
− náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä, ale nie výlučne 

mimo Stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 
− akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa 

zmluvy. 
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3. 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. 

4. 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. 

5. 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 v opise predmetu zákazky, ale ktoré by mal 
zhotoviteľ na základe svojich odborných znalostí predpokladať. 

6. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že preveril zrozumiteľnosť, rozsah a 
kompletnosť diela, vrátane technologických postupov, všetky nejasnosti si objasnil pred 
podpisom zmluvy a je schopný dielo v plnom rozsahu zrealizovať. Zároveň prehlasuje, 
že sa zoznámil s aktuálnym stavom staveniska, inžinierskymi sieťami a možnosťami 
staveniska. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že spravil previerku výkazu výmer, s tým že 
uvádza, že Opis predmetu zákazky a Výkaz výmer nemá viditeľné vady a obsahuje 
riešenia, materiály, konštrukcie, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými 
normami aj obecnými zvyklosťami. 

7. Pokiaľ zhotoviteľ zistil vady Výkazu výmer, prípadne ostatných podkladov, prehlasuje, 
že na ne písomne objednávateľa pred podpisom zmluvy upozornil. V prípade, ak 
zabudne zhotoviteľ podať objednávateľovi pred uzatvorením zmluvy písomné 
upozornenie na rozpory alebo nedostatky Opisu predmetu zákazky alebo Výkazu 
výmer alebo súvisiacich dokladov alebo ak nesplní svoju povinnosť preskúmať tieto 
doklady alebo veci, nemôže neskôr svoje námietky uplatniť a zodpovedá 
objednávateľovi za všetky z toho vzniknuté škody, nemá nárok na úpravu dohodnutej 
ceny diela a na jeho ťarchu idú všetky prípadné náklady. 

8. Lehota splatnosti faktúr je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa ich doručenia 
Objednávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený na faktúre. 
Ak predložená faktúra neobsahuje všetky zákonné alebo dohodnuté náležitosti, 
Objednávateľ má právo vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. V takom 
prípade začína plynúť nová lehota splatnosti momentom doručenia faktúry so všetkými 
dohodnutými náležitosťami. 

 

Čl. V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád a 

nedorobkov brániacich užívaniu Diela alebo obmedzujúcich užívanie Diela, v súlade s 
touto zmluvou a jej prílohami v termíne uvedenom v zmluve. 

2. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby 
odovzdania Diela Objednávateľovi na základe protokolu.  

3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a 
dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko. 

4. Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný 
odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. 
Ak Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne 
nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie 
Staveniska vykonať na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ po písomnom prevzatí 
Staveniska zodpovedá v plnom rozsahu za stavenisko a činnosť, ktorú na stavenisku 
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vykonáva vrátane jeho subdodávateľov, a to počas celej doby vykonávania stavebných 
prác. 

5. Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne a 
odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacich 
predpisov a v súlade so všeobecne záväzným nariadením o nakladaní s komunálnym 
odpadom na území SR v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným 
nariadením o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta. Zhotoviteľ je povinný 
odovzdávať odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú 
na to všetky oprávnenia a licencie. 

6. Zhotoviteľ zaväzuje určiť v súlade so zmluvou osobu zodpovednou za vykonanie diela 
podľa Prílohy č. 4. tejto zmluvy. Táto osoba musí byť bezúhonná a musí svojim 
odborným a profesionálnym znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať riadne a včasné 
splnenie povinností Zhotoviteľa. 

7. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia 
pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť 
subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko a 
Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky 
prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednávateľom na základe 
protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci Zhotoviteľa budú pred nástupom na 
Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými 
bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon 
činností pri realizácii Diela podľa zmluvy.  

8. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú 
potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. 

9. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či sa 
realizácia Diela vykonáva podľa Opisu predmetu zákazky, touto zmluvou dohodnutých 
podmienok, všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem a iných 
relevantných predpisov. Objednávateľ a osoby určené objednávateľom sú kedykoľvek 
oprávnené vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania dohodnutých prác, 
ak o tom Objednávateľ vopred akoukoľvek vhodnou formou informoval Zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 48 hodín vopred príp. v dohodnutých termínoch 
vyzvať Objednávateľa na  preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe 
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 

10. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť prístup k sieťam (najmä elektrickej 
energie, vode a pod.) na Stavenisku. Podrobné podmienky si zmluvné strany dohodnú 
pri odovzdaní a prevzatí Staveniska. 

 

Čl. VI. 
Odovzdanie diela 

 
1. Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi 

vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zo strany Zhotoviteľa vykonať 
Dielo v lehote podľa Časového harmonogramu, Objednávateľovi vzniká voči 
Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% EUR za každý deň omeškania. 
Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej 
pokuty, a to v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej 
výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany 
Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody 
prevyšujúce zmluvnú pokutu. 
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3. Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako 
celok.  

4. Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne 
odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na 
prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako päť 
(5) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. 
Odovzdanie Diela nemôže prebehnúť bez prítomnosti Objednávateľa. Objednávateľ 
Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené žiadne vady a 
nedorobky brániace užívaniu Diela alebo podľa názoru Objednávateľa obmedzujúce 
užívanie Diela na stanovený účel. 

5. Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú 
dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu najmä, 
nie však výlučne: 

a) stavebný denník; 
b) doklady o odvoze a likvidácii stavebného odpadu; 
c) revízne správy; (iv) záručné listy v kópii; 
d) návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií; 
e) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a 
stavebným konaním vyžadujú. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí 
Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu 
a jej prevádzku poskytovanou dodávateľmi technológií.   

6. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela 
podľa Prílohy č. 6 tejto zmluvy (ďalej len „Protokol“), spíšu zmluvné strany zápis, v 
ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

7. Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 
a) základné údaje o Diele; 
b) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele; 
c) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela; 
d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 
e) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a 

Objednávateľ Dielo preberá; 
f) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán; 
g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná 

doba. 

8. Podpisom Protokolu oboma zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané, ak 
na Diele nebudú zistené žiadne vady a nedorobky brániace užívaniu Diela alebo podľa 
názoru Objednávateľa obmedzujúce užívanie Diela na stanovený účel. 

9. V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je 
Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr 
však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. 

 

Čl. VII. 
Záruka a zodpovednosť za vady 

 
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavenisku. 

Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, ako aj 
na stavbe, v ktorej sa Stavenisko nachádza v rozsahu v ktorom zasahuje do tejto 
stavby počas realizácie Diela, znáša Zhotoviteľ.   

2. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v 
súlade so zmluvou. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané 
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materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v SR a 
Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými 
normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami 
špecifikovanými touto zmluvou a platnými právnymi a inými  predpismi.  

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v 
prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo 
Zmluvy.  

4. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní 
dvadsaťštyri (24) mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané 
(zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste 
(ďalej len „Osobitná záručná doba“). 

5. Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne 
zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná 
záručná doba plynie odo dňa podpísania Protokolu oboma zmluvnými stranami. V 
prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná 
doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o 
odstránení týchto drobných vád a nedorobkov. 

6. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ 
nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k 
výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová 
Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

7. Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na 
svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie 
zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantných ustanovení 
Obchodného zákonníka. Ak vady nemôžu byť odstránené, má Objednávateľ právo na 
zodpovedajúcu primeranú zľavu z ceny Diela.   

8. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady 
Diela. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. 
Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného 
odkladu, najneskôr ale do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady 
Objednávateľom. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej 
výzve Objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) 
kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady 
Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa 
spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom 
prípade povinný uhradiť Objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v 
celom rozsahu, a to bez zbytočného odkladu. 

9. V prípade omeškania zo strany Zhotoviteľa podľa bodu 8. tohto článku (t. j. ak 
Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa neodstráni vadu v primeranej lehote nie kratšej ako 
päť (5) kalendárnych dní) Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi zároveň aj nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% EUR za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta je 
splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote 
štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa 
Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na 
prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 
Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že dojednanú zmluvnú pokutu považujú za 
primeranú vzhľadom na význam zabezpečeného záväzku pre Objednávateľa. 
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Čl. VIII. 
Subdodávky 

 
1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich 

subdodávateľov, pričom garantuje ich spôsobilosť pre plnenie predmetu zmluvy. Údaje 
o všetkých známych subdodávateľoch a údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v súlade s § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uvádza 
Zhotoviteľ  v Zoznamu subdodávateľov podľa vzoru Prílohy č. 3 tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného 
vzťahu s Objednávateľom, a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ použil subdodávky alebo 
nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek 
zodpovednosť voči subdodávateľom Zhotoviteľa. 

3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 
subdodávateľovi, do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala, ako 
aj zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť aj 
údaje o navrhovanom novom subdodávateľovi (vrátane informácie o jeho zástupcovi) a 
súvisiace informácie o predmete plnenia navrhovaného subdodávateľa tak, ako sú 
požadované v Prílohe č. 3 zmluvy. 

4. Zhotoviteľ má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového 
subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka. Zhotoviteľ je povinný 
do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom, alebo v 
deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr), predložiť 
aktualizovaný zoznam subdodávateľov, ktorý musí obsahovať minimálne identifikáciu 
subdodávateľa, predmet subdodávky, predpokladaný podiel zákazky zadávaný 
subdodávateľovi a osobu oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia).  

5. Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto článku zmluvy sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvných povinností. 

 

Čl. IX. 
Doručovanie 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, oznámenia, žiadosti a prejavy vôle 

podľa tejto zmluvy sa doručujú osobne, prostredníctvom elektronických prostriedkov na 
prenos dát a informácií (fax, telefax a e-mail) alebo poštou. 

2. Pri osobnom doručovaní (patrí sem aj doručovanie kuriérom, inou treťou osobou, 
osobné preberanie písomností medzi zmluvnými stranami) sa písomnosť považuje za 
doručenú okamihom jej odovzdania adresátovi; za doručenie písomnosti sa považuje 
aj okamih, keď adresát odmietol prevziať písomnosť, a to okamihom tohto odmietnutia.  

3. Pri doručovaní poštou, pokiaľ nepôjde o doporučenú zásielku, sa zásielka považuje za 
doručenú piaty deň po jej odoslaní. Pri doporučenej zásielke sa zásielka považuje za 
doručenú tretí pracovný deň po dni podania zásielky.  

4. Pri doručovaní prostredníctvom faxu, telefaxu sa považujú písomnosti za doručené 
momentom vytlačenia správy o ich odoslaní. Pri doručovaní e-mailom, sa písomnosť 
považuje za doručenú okamihom jej prijatia druhou zmluvnou stranou.   

5. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek prejavy zmluvných strán smerujúce k 
skončeniu platnosti tejto zmluvy musia byť doručované vo forme doporučenej zásielky. 

6. Pre doručovanie písomností medzi zmluvnými stranami platia kontaktné údaje 
zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo iné kontaktné údaje, ktoré 
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adresát uviedol v písomnom oznámení doručenom druhej zmluvnej strane najneskôr tri 
dni pred zaslaním písomnosti.  

7. Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom bez zbytočného odkladu zmeny 
kontaktných osôb a kontaktných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, inak 
zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane vznikla.   

 

Čl. X. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmenu podmienok dohodnutých v tejto zmluve po dobu jej platnosti môžu účastníci 

tejto zmluvy výnimočne meniť výlučne v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v 
platnom znení na základe obojstrannej písomnej dohody vyhotovenej vo forme 
datovaného a číslovaného dodatku k zmluve s uvedením právneho a faktického 
dôvodu zmeny. Dodatok k zmluve musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

2. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých tri 
rovnopisy obdrží Objednávateľ a jeden rovnopisy obdrží Zhotoviteľ. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči 
Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je 
oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke 
Objednávateľa. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v obsahu tejto zmluvy sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe očíslovaných 
písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami a v súlade s § 18 zákona o 
verejnom obstarávaní. Dodatky sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou 
zmluvy. 

6. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a po jej podpise bude 
zverejnená na webovom sídle objednávateľa. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:   
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky    
Príloha č. 2: Výkaz výmer   
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok   
Príloha č. 4: Zodpovedná osoba za realizáciu diela    
Príloha č. 5: Časový harmonogram prác   
Príloha č. 6: Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela  

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju podpisujú.  

V ............................, dňa ...........................    V Novákoch, dňa ............................  

  

Za zhotoviteľa:                                        Za objednávateľa:  

       RNDr. Daniel DANIŠ 

       primátor mesta 
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Príloha č. 1 k zmluve o dielo 
Opis predmetu zákazky 

 
Predmetom zákazky bude dodávka nového, nepoužitého tepelného čerpadla v spolupráci s 
termodynamickými panelmi zameranými na prípravu TÚV vrátane dodania a montáže na mieste určenia 
vrátane vykonania skúšok zariadenia. Predmetom realizácie bude doplnenia tepelného zdroja v objekte FK 
Iskra Nováky o zariadenie na prípravu TÚV založené na kombinácii tepelného čerpadla s 
termodynamickými panelmi, čím dôjde ku využitiu obnoviteľného zdroja energie (slnečnej energie a energie 
prostredia) na prípravu teplej vody na celkovú situáciu v oblasti vplyvu na životné prostredie, hospodárnosť 
existujúceho systému CZT a nákladov na teplo koncových odberateľov a konečných spotrebiteľov. 
 
Pokrytie požiadavky riešeného objektu na dodávku tepelnej energie bude vykrývať navrhovaný obnoviteľný 
zdroj tepla a to tepelné čerpadlo s termodynamickými panelmi v kombinácii s existujúcim systémom 
dodávky tepla z centrálneho zdroja. Projekt rieši úpravu zdroja tepla a prípravu teplej vody v objekte FŠ v 
Novákoch. V súčasnosti je jediným zdrojom tepla dodávka vykurovacej vody z centrálneho zdroja. Do 
objektu vstupuje potrubie vykurovacej vody, na ktorom je osadený merač tepla. Potrubie je dopojené do 
rozdeľovača a zberača vykurovacej vody, z ktorého sú dopojené dva vykurovacie okruhy – vykurovanie 
objektu a ohrev teplej vody. Obeh vykurovacej vody v objekte zabezpečuje obehové čerpadlo MAGNA1 25-
80. Dopúšťanie vykurovacieho systému je z okruhu prípojky tepla. Ohrev teplej vody je riešený v ležatom 
zásobníkovom ohrievači. V objekte je zabezpečená cirkulácia teplej vody. Regulácia vykurovania a ohrevu 
teplej vody je kvantitatívna, pomocou priamych regulačných ventilov LDM RV210 so servopohonom, ktoré 
sú osadené na oboch vratných vykurovacích potrubiach dopojených do zberača UK. 
 
Navrhnuté tepelné čerpadlo Solar Block v spolupráci s termodynamický panelmi v počte 16 kusov má výkon 
14-24kW (príkon 3,2-5,2kW) s maximálnou výstupnou teplotou 55°C. Tepelné čerpadlo je primárne 
využívané na prípravu teplej vody a sekundárne na vykurovanie objektu. Priemerný výkon navrhnutého 
tepelného čerpadla pri priemernej teplote vzduchu vo vykurovacom období te=+ 3,6°C je Q = 22 kW. Obeh 
vykurovacej vody vo vykurovacom okruhu tepelného čerpadlá zabezpečujú vetvové obehové čerpadlá 
ALPHA2 25-80 osadené na výstupnom potrubí z tepelného čerpadla do prípravy teplej vody a do 
vykurovania. Smerovanie toku vykurovacej vody smerom zásobníkový ohrievač / vykurovanie objektu 
zabezpečuje chod obehového čerpadla. Výstupné potrubie od tepelného čerpadla pre vykurovanie objektu 
sa priamo dopojí do spodného výmenníka tepla zásobníkového ohrievača TV, typ Regulus R2BC750 a 
smerom pre vykurovanie objektu priamo do akumulačnej nádoby vykurovania objektu PS600K+, o objeme 
600 l (REGULUS). Vratné potrubie od oboch nádob sa dopojí spoločným potrubím do tepelného čerpadla. 
Obe nádoby REGULUS sú navrhnuté tak, aby sa do priestoru strojovne dostali bez stavebných úprav 
vstupných dverí. Zásobníkový ohrievač sa dopojí na existujúce na rozvody vody, pričom sa využije 
maximálne množstvo existujúcich armatúr a zariadení (uzatváracie armatúry, poistný ventil ...) Na potrubie 
studenej vody vstupujúce do ohrievača sa pre elimináciu množstva úkapov spôsobených objemovými 
zmenami vody pri ohreve vody prepustenými cez poistný ventil, osadí tlaková expanzná nádoba REFIX DD, 
V=33 l, s pripojovacou armatúrou FLOWJET. 
 
Osobitné požiadavky: 

− Predmetom dodávky môže byť iba nový, nepoužitý tovar najvyššej akosti. 

− Záruka na dodávaný tovar v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa nasledujúceho po dni jeho 
odovzdania. 

− Zaškolenie obsluhy a záručný servis vrátane dodávky náhradných dielov. 

− Vykonanie skúšky tesnosti, ako aj skúšky prevádzkovej, ktorá sa delí na dilatačnú a vykurovaciu, 
vrátanie vydania protokolu. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o dielo:  
Výkaz výmer 

 

Názov položky

Technická 

charakteri

stika MJ

Jednotková 

cena

Cena bez 

DPH

Sadzba 

DPH Výška DPH

Cena s 

DPH

Cu chladiarenská 3/6" 50m

7/8" 50m

3/8" 120m

Izolácia chladiarenská 3/4" 50m

7/8" 50m

3/8" 60m

Žľab chladiarenský 80x65 40m

Izolácia K-Flex 42x19 20m

Gruneps Alfa 2 25/90 2ks

Kompenzátor gumový 5/4" 2ks

Spätná klapka gravitačná 5/4" 2ks

Rúra uhlíková oceľ Ø35 12m

Izolácia 35x15 12m

Solarblock 16panelov 1ks

Konštrukcia AL 1 sada

Spustenie do prevádzky 1kpl

Chladivo R 407C 7 kg

Elektropripojenie 1kpl

Dopojenie na jestvujúcu kotolňu 1kpl

Drobný montázny materiál 1kpl

KOTOLŇA FUTBALOVÝ ŠTADIÓN - VÝKAZ- VÝMER
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Príloha č. 3 Zmluvy o dielo: 
 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 

 
ÚDAJE O VŠETKÝCH ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOCH NA PREDMET ZMLUVY 

v súlade s ustanovením zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Por. 

č.  

 

 

Subdodávateľ  

identifikačné číslo 

alebo dátum 

narodenia, ak nebolo 

pridelené 

identifikačné číslo 

hodnota plnenia 

vyjadrená 

v percentách  

(%) k ponukovej 

cene 

osoba oprávnená konať 

za subdodávateľa (meno 

a priezvisko, adresa pobytu, 

dátum narodenia) 
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Príloha č. 4 Zmluvy o dielo: 
 Zodpovedná osoba 

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA ZA REALIZÁCIU DIELA 
 

Zhotoviteľ prehlasuje, že plnenie predmetu zmluvy o dielo v časti uskutočňovania prác bude 
v zmysle platných právnych predpisov uskutočňovať prostredníctvom zodpovednej osoby za 
realizáciu diela: 
 
Meno a priezvisko:    ............................................   
  
Vzťah k zhotoviteľovi:   
(napr. zamestnanec, poddodávateľ)  ............................................ 
 
v prípade poddodávateľa: názov     ............................................   
   

adresa    ............................................   
   

IČO      .............................................. 
 

Táto osoba bude uskutočňovať a garantovať tento druh vykonávaných prác   
  
....................................................................................................................................................   
 
 vlastnoručný podpis predmetnej osoby  ............................................  
  
 
V ........................................ dňa ..................          .......................................................   

zhotoviteľ    
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Príloha č. 5 Zmluvy o dielo:  
Časový harmonogram prác 

 
 Uchádzač vloží do cenovej ponuky vypracovaný harmonogram prác zhotoviteľa.  
  
Zhotoviteľ vypracuje harmonogram prác podľa časového a vecného hľadiska rozpracovaný 
na jednotlivé dni a jednotlivé pracovné úkony, spracovaný vo forme Ganttovho diagramu 
alebo v ekvivalentnej deskriptívnej forme. 
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Príloha č. 6 Zmluvy o dielo:  
Preberací protokol o prevzatí a odovzdaní diela  

 
 
Odovzdávajúci:   
Názov:  
Sídlo: 
Zastúpený:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
  
a  
  
Preberajúci:   
Názov:   Mesto Nováky  
Sídlo:   Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky 
Zastúpený:  RNDr. Daniel DANIŠ, primátor mesta 
IČO:   00 318 361 
DIČ:   20 21 211 775 
IČ DPH:  nie je platcom DPH  
 
  
Dňa .................................. uzavreli odovzdávajúci ako zhotoviteľ a preberajúci ako 
objednávateľ Zmluvu o dielo č. ..........................., v zmysle ktorej sa odovzdávajúci zaviazal 
odovzdať preberajúcemu dielo: „Rekonštrukcia tepelného zdroja a inštalácia obnoviteľných 
zdrojov energie na výrobu teplej vody pre štadión FK ISKRA Nováky“ (ďalej len „Dielo“).  
  
Preberajúci týmto potvrdzuje, že od odovzdávajúceho dňa ....................... dielo prevzal, a to 
v stave opísanom v tomto protokole.  
  
Stav diela v čase prevzatia: 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
  
V ........................, dňa ..........................  V ............................, dňa .....................  
  
Za odovzdávajúceho:     Za preberajúceho:  
  
(podpis)      (podpis) 
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Príloha k výzve č. 4 
Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk 

 
Verejný obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie cenových ponúk kritérium najlepší pomer 
ceny a kvality.  
Definícia kritérií a ich relatívnej váhy. 

1. Cena za dielo vrátanie DPH uvedená v EUR   váha 70%                                                       
2. Lehota vykonávaných prác uvedená v dňoch       váha 30% 

 
Cenové ponuky budú vyhodnocované s použitím nasledovných kritérií s uvedením váhy: 
Cenové ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najlepšieho pomeru kvality a ceny. 
Spôsob stanovenia najlepšej cenovej ponuky a spôsob výpočtu bodových ohodnotení 
ostatných cenových ponúk je spresnený vzorcom. Bodovým ohodnotením sa rozumie počet 
bodov pridelený jednotlivej cenovej ponuke k danému kritériu. Bodové hodnotenie sa vykoná 
s presnosťou na 2 desatinné miesta. 
1. Cena za dielo  vrátane DPH uvedená v EUR, váha 70% 
Verejný obstarávateľ vykoná bodové hodnotenie tohto kritéria. Maximálny počet pridelí 
cenovej ponuke uchádzača, ktorá bude mať najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH v zmysle 
definície tohto kritéria. Pri ostatných cenových ponukách sa bodové hodnotenie tejto položky 
zákazky vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej cenovej ponuky a navrhovanej 
ceny príslušnej vyhodnocovanej cenovej ponuky, prenásobené maximálnym počtom bodov 
(70), ktoré sa prideľujú pre toto kritérium. Bodové hodnotenie sa vykoná s presnosťou na 2 
desatinné miesta. 
 

[(cenamin  / cenanavrh) * (bodymax)] 
 
cenamin  - najnižšia navrhovaná cena vyjadrená v EUR vrátane DPH 
cenanavrh - navrhovaná cena príslušnej vyhodnocovanej cenovej ponuky vyjadrená v EUR 
  vrátanie DPH 
bodymax - maximálny počet bodov, prideľovaný pre prvé kritérium, t.j. max. 70 bodov 
 
 
2. Lehota vykonávaných prác uvedená v dňoch, váha 30% 
Verejný obstarávateľ vykoná bodové hodnotenie tohto kritéria. Maximálny počet bodov 
pridelí cenovej ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou lehotou vykonávaných prác. Pri 
ostatných cenových ponukách sa bodové hodnotenie tejto položky zákazky vyjadrí ako 
podiel najnižšej navrhovanej lehoty vykonávaných prác a navrhovanej lehoty príslušnej 
vyhodnocovanej cenovej ponuky, prenásobené maximálnym počtom bodov (30), ktoré sa 
prideľujú pre toto kritérium. Bodové hodnotenie sa vykoná s presnosťou na 2 desatinné 
miesta. 
 

[(lehotamin  / lehotanavrh) * (bodymax)] 
 
lehotamin - najkratšia lehota vykonávaných prác vyjadrená v dňoch 
lehotanavrh   -  navrhovaná lehota vykonávaných prác vyjadrená v dňoch 
bodymax   -  maximálny počet bodov, prideľovaný pre druhé kritérium, t.j. max. 30 bodov 

 
Hodnotenie jednotlivých cenových ponúk uchádzačov je dané pridelením vypočítaného počtu 
bodov za jednotlivé posudzované návrhy na plnenie kritérií, ktoré sú uvedené v cenových 
ponukách uchádzačov. Po pridelení príslušného počtu bodov za jednotlivé posudzované 
návrhy na plnenie kritérií, bude vykonaný vzájomný súčet pridelených bodov za všetky 
posudzované návrhy na plnenie kritérií vo vzťahu k jednotlivým cenovým ponukám 
uchádzačov. 
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého cenová ponuka po vzájomnom 
porovnaní celkového počtu bodov pridelených po súčte výsledných bodových hodnôt 
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dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Ako druhý v poradí bude klasifikovaný ten 
uchádzač, ktorého cenová ponuka po vzájomnom porovnaní celkového počtu pridelených 
bodov dosiahne druhé najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa 
stanoví podľa počtu získaných bodov. 
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Príloha k výzve č. 5  
Identifikačné údaje uchádzača 

 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA  
 „Prístavba telocvične základnej školy“  

 

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 tepelného zdroja a inštalácia 
obnoviteľných zdrojov energie na výrobu teplej vody pre štadión FK ISKRA 
Nováky“, ktoré určil verejný obstarávateľ v tejto výzve. 

2. Predkladáme cenovú ponuku na celý predmet verejného obstarávania na zákazku 
s názvom „Rekonštrukcia tepelného zdroja a inštalácia obnoviteľných zdrojov 
energie na výrobu teplej vody pre štadión FK ISKRA Nováky“. 

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

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

5. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, sme neboli, ani náš štatutárny 
orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista 
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných 
záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin 
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a 
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, 
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. 

6. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, nemáme nedoplatky poistného na 
zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

7. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, nemáme daňové nedoplatky v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

8. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, nebol na náš majetok vyhlásený 
konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok 
majetku. 

9. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, sme oprávnení uskutočňovať 
stavebné práce. 

10. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, nemáme uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v 
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

11. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, sme sa nedopustili v 
predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré nám 
bola právoplatne uložená sankcia. 

12. Vyhlasujeme, že ku dňu predloženia cenovej ponuky, sme sa nedopustili v 
predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

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

 
 

____________________________ 
podpis uchádzača 



29 

  

meno, priezvisko,  titul,  fu 
pommmm 

Príloha k výzve č. 7  
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie cenových ponúk 

 
 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
Údaje:   
 
Obchodné meno uchádzača ......................................................................................      
      
Adresa alebo sídlo uchádzača ...................................................................................... 
            

Kritérium č.1  
Hodnotiace kritérium 

Popis Merná  
jednotka 

Cena 
spolu 
v EUR  

(bez DPH ) 

Sadzba 
DPH 
(%) 

Výška  
DPH v 
EUR 

Cena spolu 
v EUR  

(s DPH) 

Rekonštrukcia tepelného 
zdroja a inštalácia 
obnoviteľných zdrojov 
energie na výrobu teplej 
vody pre štadión FK ISKRA 
Nováky 

Dielo     

 
Cena celkom za predmet zákazky v EUR 

 
Kritérium č. 2  
Hodnotiace kritérium 

 
Lehota vykonávaných prác 

Kalendárne dni 

 

 
Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach 
ponuky.  
 
 
 
____________________________ 

meno, priezvisko,  titul,  funkcia,  
podpis osoby  (osôb) oprávnenej                                        podpis a pečiatka 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: „ŠTADIÓN FK ISKRA“ 
 
           Adresát (verejný obstarávateľ): 

Mesto Nováky 
Mestský úrad Nováky 
Nám. SNP 349/10 
972 71 Nováky 

 
 


