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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

na zákazku s nízkou hodnotou 

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  

 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:  

1.  Verejný obstarávateľ: 

Názov: Obec  Kameničná     

So sídlom: Mierová 790, 946 01 Kameničná 

Zastúpený: Dezider Pataki - starosta 

IČO: 00306495 

DIČ: 2021014765 

telefónne číslo: +421 905 551 011 

e-mail: starosta@kamenicna.eu     

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Ing. Dagmar Melotíková, tel. č.: +421 903 520 052, e-mail: refam@refam.sk    

Predmet zákazky 

2. Názov zákazky:  

„VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE KAMENIČNÁ I.ETAPA“ 

3. Druh zákazky: Stavebné práce 

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

45232451-8 Odvodňovacie a povrchové práce 

45232452-5 Odvodňovacie práce 

5. Miesto dodania: Obec Kameničná 

Lokalita č.1 ( ul. Priateľstva) - p.č. 154, 150/1, 117, 100/5 

Lokalita č.2 (Futbalové ihrisko) - p.č. 174/2,590/94, 590/93 

6. Opis predmetu zákazky:  

V rámci predmetnej stavby sa vybudujú také vodárenské zariadenia, ktoré zabezpečia zachytenie 

a likvidáciu vôd z povrchového odtoku z predmetných lokalitách. Vodozádržné opatrenia sú 

navrhované v lokalitách kde boli dlhodobo pozorované problémy s odvádzaním vôd z 

povrchového odtoku. Tieto problémy sú spôsobené prevažne nevhodnými výškovými pomermi 

( nie je zabezpečené plynulý odtok vôd ). 
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Lokalita č. 1 sa nachádza severne od cesty II/573. Lokalitou sa rieši problém odvádzania 

zrážkových vôd na ulici Priateľstva ( názov prevzatý z hydrogeologického prieskumu, RNDr. 

Varjú Z. ). 

Lokalita č. 2 sa nachádza juhozápadne od futbalového ihriska, pričom na likvidáciu vôd z 

povrchového odtoku budú využité plochy v areáli futbalového ihriska. 

Predložený projekt rieši odvádzanie a likvidáciu vôd z povrchového odtoku zadržaním v 

riešených mikropovodiach. 

Na uliciach – vzhľadom na existujúce podzemné a nadzemné inžinierske siete - je navrhnuté 

odvedenie vôd odvodňovacím žľabom, resp. krytým profilom, do ktorého sú zaústené prípojky 

od uličných vpustov alebo líniových žľabov. 

Zachytené vody z povrchového odtoku sú privádzané k navrhovaným vsakovacím objektom, nad 

ktorými bude vytvorená dažďová záhrada alebo vsakovacia ryha. 

Odvedenie dažďových vôd bude zabezpečené likvidáciou dažďových vôd ich nepriamym 

vsakovaním do podzemných vôd prostredníctvom vsakovacích zásobníkov a terénnymi 

úpravami, ktorými bude vytvorená depresia nad vsakovacím objektom – „vsakovacie jazierko“.. 

 

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v súlade s vyššie uvedeným opisom predmetu 

zákazky a výkazom výmer (Príloha č. 5 Výzvy na predkladanie ponúk). 

Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. 

musia byť v súlade so zákonom  o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov obchodným názvom verejný 

obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných materiálov a výrobkov s 

tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom „ekvivalentný“. Použite ekvivalentného 

riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty dodania, zníženia kvality alebo zmeny ceny 

predmetu zákazky.  

Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný 

názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol označený obchodným názvom, bude mať verejný 

obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, 

ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.  

Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických 

zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym, 
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technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol 

verejný obstarávateľ. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného 

obstarávateľa.  

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. 

Opis vychádza z predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celok tak, 

aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre, požadované riadiacim orgánom 

poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na túto zákazku. Ak by sa niektorá z 

technických požiadaviek odvolávala na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, 

typ, krajinu alebo miesto pôvodu alebo výroby, osoba povinná umožní nahradiť takýto výrobok 

ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, 

prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú 

uvedené technológie a zariadenia určené a schválené. 

 

Komplexnosť uskutočnenia predmetu zákazky: 

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

zákazky.   

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu 

zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

7.  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:   

Celková predpokladaná hodnota zákazky: 149 965,20 eur bez DPH 

Pre verejného obstarávateľa je neprijateľná ponuka bez DPH, ktorá prevýši disponibilné zdroje 

financovania predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa, preto si verejný obstarávateľ 

vyhradzuje právo neprijať takúto ponuku uchádzača (cenový návrh uchádzača bez DPH) a 

neuzatvoriť Zmluvu, ktorá je výsledkom tohto postupu. 

 

8. Obhliadka miesta realizácie  predmetu zákazky:  

Záujemcom/uchádzačom verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia 

stavebných prác. Obhliadku je možné si dohodnúť na t. č.: +421 905 551 011 alebo e-mailom na 

adrese: starosta@kamenicna.eu  

Náklady spojené s obhliadkou znáša uchádzač. 

mailto:starosta@kamenicna.eu
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Výsledok verejného obstarávania 

9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  Zmluva o dielo 

Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzavretá medzi verejným 

obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane Zmluva o dielo s 

jedným účastníkom v súlade s § 56 zákona o verejnom obstarávaní.  

a) Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 3 k tejto výzve. Do návrhu Zmluvy o dielo doplní 

uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba 

uchádzača. 

b) Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť 

použitý spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných 

nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.  

c) Zmluva nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s 

ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.  

d) Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením stavebných 

prác kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 

príspevku za účelom financovania predmetu zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon 

kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z 

EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 

fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon 

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh 

vrátane Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku 

potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy, 

ktoré oprávňuje verejného obstarávateľa od zmluvy odstúpiť.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

• Poskytovateľ a ním poverené osoby,  

• Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a 

nimi poverené osoby, 

• Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  
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• Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány  a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 

• Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  

• Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

• Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.  

e) Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej 

sa uzatvára zmluva, bude predmetom administratívnej finančnej kontroly procesu verejného 

obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu 

pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom 

je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

f) Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako 

prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, 

a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku. 

 

10.  Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: Verejný obstarávateľ vyžaduje odovzdanie diela 

v lehote najneskôr do 6 mesiacov. 

 

11. Obchodné a platobné podmienky: Operačný program kvalita životného prostredia 

Projekt je spolufinancovaný z Operačného programu kvalita životného prostredia a vlastných 

zdrojov verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému 

uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, 

ani zálohovú platbu.  

Vlastná platba bude realizovaná:  

Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného  platobného styku. Uchádzač vystaví 

faktúru, splatnosť  faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 

Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry nie je v hrubom 

nepomere k právam a povinnostiam dodávateľa zo záväzkového vzťahu založeného zmluvou. 

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia 
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podľa zmluvy a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená 

v EUR. 

  

12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk 

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie 

ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú 

nediskriminačné a  podporujú hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na 

základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.  

12.1 Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH  

Zmluvná cena celkom v Eur s DPH musí zahŕňať uskutočnenie stavebných prác v súlade 

s prílohami tejto výzvy na predkladanie ponúk. 

12.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk  

12.2.1 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu 

celkom s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“, pričom 

„x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.  

12.2.2 Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.  

12.2.3 Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky 

uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov.  

12.2.4 Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované 

doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchádzač 

vyzvaný na vysvetlenie ponuky). 

   

Podmienky účasti uchádzačov  

13. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:  

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia: 

13.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú 

predmetu zákazky.  

13.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, 

ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný 
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obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je 

vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

13.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 

40 ods. 6 písm. f).  

13.4   Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 

rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať 

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

 

Predloženie ponuky 

14. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:  

Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

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

vykonáva. 

Navrhovaná cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a 

požiadaviek verejného obstarávateľa. 

Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť 

počas doby realizácie predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa môžu robiť len na základe 

písomnej dohody oboch zmluvných strán. 

Navrhovaná cena musí byť uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom ako 

„Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)“, ktorý tvorí Prílohu č. 2  tejto Výzvy.       

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

uvedie:  

-  navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,  

-  výška a sadzba DPH,  

-  navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením 

„Nie som platcom DPH“. 

Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.  
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Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je 

potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. 

 

15. Obsah ponuky uchádzača:  

15.1  Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 1 

15.2  Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka), Príloha č. 2 

15.3  Doplnený a podpísaný návrh Zmluvy o dielo, Príloha č. 3 

15.4  Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 4 

15.5  Vyplnený a podpísaný Výkaz Výmer, Príloha č. 5 

 

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

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 

vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 

predkladá sa úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 

dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 

preklad do štátneho jazyka. 

 

16.  Lehota na predkladanie ponúk:  09.10.2019 do 10:00 hod. 

 

17. Miesto a spôsob doručenia ponuky: Ponuky je možné predkladať v elektronickej podobe 

prostredníctvom portálu www.ezakazky.sk.  

Ponuka musí byť podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou 

splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenovaná (scan)a doručená v lehote na 

predkladanie ponúk. Výkaz výmer uchádzači predkladajú podpísaný ako scan a následne vo 

formáte exel v editovateľnej forme.  

Verejný obstarávateľ určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane doručovania tak, aby 

boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi 

informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov 

alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať 

http://www.ezakazky.sk/
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elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja 

eZakazky na portáli www.ezakazky.sk , ak nie je v tejto Výzve výslovne uvedené inak. 

 

18. Lehota viazanosti ponuky je do: 31.03.2020 

 

Podmienky vyhodnotenia ponúk  

19. Termín otvárania ponúk: 09.10.2019 o 11:00 hod. 

Otváranie ponúk bude verejné. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné.  

 

20. Doplňujúce informácie 

20.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet 

zákazky uvedené v tejto Výzve. 

20.2 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené 

verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu celkovú cenu za predmet 

zákazky s DPH. 

20.3 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk,  bude zaslané 

oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

20.4 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže 

uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí. 

20.5 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

20.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia 

okolnosti, za ktorých sa Výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných 

prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené. 

20.7 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných 

dôvodov: 

a) nebude predložená ani jedna ponuka, 

b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,  

c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve 

d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky 

určená verejným obstarávateľom, 

http://www.ezakazky.sk/
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e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo. 

20.8 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

 

Kameničná, dňa 16.09.2019      

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

 Dezider Pataki – starosta obce Kameničná 

                     z.p. Ing. Dagmar Melotíková, v.r. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača 

Príloha č. 2 -  Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka) 

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo (návrh) 

Príloha č. 4 – Vyhlásenie uchádzača 

Príloha č. 5 – Výkaz výmer 
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Príloha č. 1 

 

Identifikačné údaje uchádzača 

Názov zákazky: „VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE 

KAMENIČNÁ I.ETAPA“  

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:     

E-mail: 
 

  

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

 podpis a pečiatka uchádzača, 

                                                                                               resp. osoby oprávnenej konať za 

uchádzača 
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Príloha č. 2 

Návrh na plnenie kritérií 

Názov zákazky: „VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE 

KAMENIČNÁ I.ETAPA“ 

Obchodné meno spoločnosti: 

Adresa sídla uchádzača: 

IČO: DIČ:  IČ DPH: 

Zapísaný v  

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať: 

Telefón: e-mail: 

Bankové spojenie: IBAN: 

Uchádzač vyhlasuje, že JE / NIE JE* platiteľom DPH. 

Názov predmetu 

obstarávania:    

Celková cena diela  

bez DPH: 

v súlade so 

spracovaným výkazom 

výmer 

DPH: 

Celková cena diela s 

DPH: 

v súlade so 

spracovaným výkazom 

výmer 

„VODOZÁDRŽNÉ 

OPATRENIA V 

INTRAVILÁNE OBCE 

KAMENIČNÁ I.ETAPA“ 

 

 
  

 

Cena stanovená za celý predmet zákazky obsahuje všetky náklady súvisiace s predmetom 

obstarávania v súlade s opisom predmetu zákazky. V súvislosti s touto zákazkou nevzniknú 

verejnému obstarávateľovi  žiadne iné dodatočné náklady. 

V......................... dňa .............2019 

––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Meno, priezvisko, funkcia a podpis uchádzača/štatutárneho orgánu /osoby splnomocnenej na konanie* za 

uchádzača + odtlačok pečiatky uchádzača (v prípade ak sa vyžaduje pri konaní uchádzača v zmysle zápisu do 

príslušného  registra, do ktorého je uchádzač zapísaný) 

*Nehodiace sa  prečiarknuť 
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Príloha č. 3. 

NÁVRH 

Zmluvy o dielo na stavebné práce 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 

platnom znení  medzi 

I. 

Zmluvné strany 

Zhotoviteľ:   

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:  

Bankové spojenie:   

Číslo účtu: 

IBAN:   

Zastúpený:   

Tel:   

E-mail: 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

a 

Objednávateľ:  

Názov:     Obec  Kameničná     

So sídlom:     Mierová 790, 946 01 Kameničná 

Zastúpený:     Dezider Pataki - starosta 

IČO:      00306495 

DIČ:      2021014765 

telefónne číslo:    +421 905 551 011 

e-mail:     starosta@kamenicna.eu     

Web:                                      www.kamenicna.eu    

 (ďalej ako „objednávateľ“) 

2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa 

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

znení neskorších predpisov na predmet zákazky „VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V 

INTRAVILÁNE OBCE KAMENIČNÁ I.ETAPA“. Objednávateľ vyhlásil verejné 

obstarávanie Výzvou na predkladanie ponúk postupom podľa §117 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

http://www.kamenicna.eu/
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2.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na 

základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania 

zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť 

podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky.  

III. 

Predmet zmluvy a účel zmluvy 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je: „VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE 

KAMENIČNÁ I.ETAPA“ v súlade s Výkazom výmer, Návrhom na plnenie kritérií 

a Harmonogramom výstavby, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje zhotoviť dielo, za podmienok určených v tejto zmluve. 

3.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou 

dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané 

dielo objednávateľovi riadne a včas.  

3.3 Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa 

ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je 

rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela 

zodpovedá zhotoviteľ.  

3.4 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých 

položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské 

manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho 

predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku.  

3.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými 

relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne 

spôsobilá osoba so skúsenosťami v oblasti realizácie predmetu zmluvy nemá žiadne otázky či 

pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú 

by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.  

3.6 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že mal na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal 

dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.    

3.7 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, 

ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, 

ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný 

účel alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. 

3.8 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené 

dielo bez vád a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu 

diela. 
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3.9 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej 

prílohami a projektovou dokumentáciou odovzdanou objednávateľom, ako aj v súlade so 

všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a 

rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel 

a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prílohách. 

3.10 Zhotoviteľ  je povinný zabezpečiť, aby počas doby realizácie projektu a udržateľnosti 

projektu nedošlo k podstatnej zmene projektu. Porušenie uvedenej povinnosti zhotoviteľom je 

podstatným porušením Zmluvy o dielo  a zhotoviteľ  je povinný vrátiť plnenie zo zmluvy alebo 

jeho časť vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v 

dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu. 

3.11 Dielo bude financované prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ v programovom 

období 2014 -2020 z Operačného programu kvalita životného prostredia a z vlastných zdrojov 

objednávateľa.  

3.12 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že zákazka financovaná z fondov EÚ, 

ohľadom ktorej sa uzatvára zmluva, bude predmetom  administratívnej finančnej kontroly 

procesu verejného obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo 

Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci kontroly 

príslušným kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

IV. 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

4.1 Miestom plnenia je: Obec Kameničná 

Lokalita č.1 ( ul. Priateľstva) - p.č. 154, 150/1, 117, 100/5 

Lokalita č.2 (Futbalové ihrisko) - p.č. 174/2,590/94, 590/93 

4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné práce po oficiálnom (protokolárnom) odovzdaní 

staveniska objednávateľom v lehotách podľa vecného a časového harmonogramu (Príloha č.3 

tejto zmluvy).   

4.3 Nedodržanie termínov v súlade s Harmonogramom stavebných prác sa považuje za podstatné 

porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie 

dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác. 

4.5 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi  

objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela 

objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného 

odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele a iné doklady 
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potrebné k riadnemu užívaniu diela. Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do 

času jeho predloženia považuje za neodovzdané.  

4.6 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

4.7 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení 

povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením 

správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto 

prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase 

vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt 

povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie 

správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa 

má nachádzať dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia 

výkonu diela. 

4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele 

v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej 

požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne 

odsúhlasené objednávateľom.  

4.9 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu 

diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak 

objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, 

zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym 

predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany 

sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku 

zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska 

objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.  

4.10 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky             

(t.j. bez podpísania Dodatku k zmluve o dielo) predlžujú: 

a)  o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,  

b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane 

objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,  

c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo 

nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom v súvislosti 

so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol. 

V. 

Cena za dielo 
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5.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná 

počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela. 

5.1.1 celková zmluvná cena bez DPH..................................eur 

5.1.2 sadzba 20 % DPH ........................................................eur 

5.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH............................eur  

(slovom...........) 

5.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením 

„Nie som platcom DPH“. 

5.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne 

špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer.  

Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené  

v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu 

plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.  

5.4 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok 

realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto 

prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak 

pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena 

dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi 

vopred na písomné odsúhlasenie. 

5.5 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so 

zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych 

réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, 

revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na 

kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela. 

VI. 

Platobné podmienky 

6.1 Cena diela bude fakturovaná na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného 

objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia Súpisu 

vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.  

6.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo na základe 

protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri protokolárnom 

odovzdaní diela predložiť objednávateľovi certifikáty použitých materiálov.   

6.3  Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 

Obchodného zákona a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky. 
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6.4 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť 

stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

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

6.5 Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov 

potvrdených objednávateľom, na zhotoviteľom  vystavenú faktúru, ktorej splatnosť  je do 60 dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zmluvné strany  vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote 

splatnosti faktúry nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam Zhotoviteľa zo 

záväzkového vzťahu založeného zmluvou.  

6.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu 

správnosť a úplnosť  faktúry, či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. 

Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry 

do sídla objednávateľa. 

6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že po dobu nevyhnutnú pre administratívnu finančnú kontrolu 

príslušnej Žiadosti o čerpanie nenávratného finančného príspevku, vrátane faktúry zhotoviteľa 

vystavenej objednávateľom za účelom financovania ceny podľa faktúry a ich príloh, ako aj po 

dobu certifikácie platby zo strany príslušných riadiacich a kontrolných orgánov, bude v prípade 

omeškania objednávateľa s úhradou takejto faktúry mať zhotoviteľ nárok na úhradu úrokov z 

omeškania vo výške 0,001% dlžnej sumy denne.  

6.8 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a 

omeškanie príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim 

orgánom, orgánov kontroly a auditu, Európskej komisie a iných orgánov riadenia a kontroly 

poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok omeškanie platieb 

zo strany objednávateľa zhotoviteľovi.  

6.9 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

6.10 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry 

objednávateľovi.   

VII. 

Zmluvné záruky 

7.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje 

všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác, 

dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, 

vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite 

požadovanej objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, 

technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s výkazom výmer, nevynímajúc 

pokyny objednávateľa.  
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7.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich 

dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie 

týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.  

7.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých 

materiálov, v dĺžke 60 (šesťdesiat) mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí 

diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú 

záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom 

týchto materiálov alebo výrobkov. V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho, 

aby došlo k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku 

záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo. 

7.4 V prípade výskytu vád alebo nedorobkov na časti diela, začína plynúť záručná lehota za 

ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci 

deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné 

strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.  

7.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne 

po obdržaní písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.  

7.6 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu a to 

najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách 

ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady, zhotoviteľ je povinný postupovať tak v súlade s 

pokynmi objednávateľa alebo vlastníka alebo správcu diela. Ak je predpokladaná doba 

odstránenia záručnej vady dlhšia ako 7 dní, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť 

písomne najneskôr v lehote 3 dní od obdržania reklamácie.  

7.7 Pred uplynutím záručnej doby vyzve objednávateľ zhotoviteľa na vykonanie obhliadky diela 

a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskutoční v poslednom mesiaci záručnej doby a jej 

výsledok bude zachytený v protokole o ukončení záručnej doby za prítomnosti zástupcov oboch 

strán. V prípade výskytu vád sa tieto uvedú v protokole, pričom zhotoviteľ je povinný ich 

odstrániť v stanovenej lehote, inak do 30 dní od podpisu protokolu; po odstránení vád bude táto 

skutočnosť protokolárne zachytená. V prípade, ak zhotoviteľ vady uvedené v protokole v 

uvedenej lehote neodstráni, má objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom 

tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

VIII. 

Postup a organizácia práce 

8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať 

stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.  



Obec  Kameničná, Mierová 790, 946 01 Kameničná 

Strana 20 z 31 

 

8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota 

dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa sa 

táto lehota predĺži o jeden deň.  

8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, pri dodržaní bežných a primeraných 

technologických postupov, ktoré považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri 

rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov, harmonogramu 

prác, koordinácie prác s tretími osobami.  

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné 

informácie a požadovanú súčinnosť.  

8.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia,  vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je 

zahrnuté v  cene diela.  

8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane 

zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov. V tejto súvislosti nepožaduje od objednávateľa 

žiadnu súčinnosť či zázemie.   

8.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky 

skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať 

údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov 

a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym 

odovzdaním a prevzatím diela. 

8.8 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. 

8.9 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom 

objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. 

8.10 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten 

deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je 

potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. 

Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho 

môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, 

spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy. 

8.11 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním 

poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje vecné 

a odôvodnené stanovisko.  

8.12 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa 

písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom, ak zodpovedajú 

skutočnosti.  
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8.13 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším 

postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ 

nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly 

a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú 

bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. Ak účasť na kontrole 

objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu 

požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.  

8.14 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať 

objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví 

v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je 

povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných 

skúškach. 

8.15 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny 

materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela a môže k nim dôjsť iba za výslovného písomného 

súhlasu objednávateľa. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim 

a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy. 

8.16 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za 

bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných 

ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie 

predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným 

značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné 

zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný 

dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na 

vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa 

zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích 

osôb. 

8.17 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí 

(úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti 

oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia 

preventívnych opatrení. 

8.18 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí 

zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

8.19 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, 

aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená  požadovaná 

mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana 

zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby. 



Obec  Kameničná, Mierová 790, 946 01 Kameničná 

Strana 22 z 31 

 

8.20 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, 

ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

8.21 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 

v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni 

vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín. 

8.22 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť 

plynulosť prevádzky objednávateľa, alebo subjektu, ktorý je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. 

Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je 

zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred. 

8.23 Objednávateľ si vyhradzuje právo vykázať zo stavby akúkoľvek osobu, ktorá je tam so 

súhlasom zhotoviteľa. Ak pôjde o pracovníka zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, títo sú 

povinní takúto vykázanú osobu bezodkladne nahradiť inou tak, aby v dôsledku vykázania 

nedošlo k narušeniu plynulosti prác.  

8.24 Objednávateľ od zhotoviteľa vyžaduje systematický prístup k ochrane životného prostredia 

vo všetkých etapách stavebných prác. Prístup spočíva vo vytvorení, zavedení a udržovaní 

správne štruktúrovaného systému environmentálneho manažérstva, ktorý je súčasťou celkového 

systému riadenia a súvisí so všetkými prvkami environmentálneho správania zhotoviteľa. 

IX. 

Kontrola uskutočnenia diela 

9.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom 

prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.  

9.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác 

požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.  

9.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom a 

zhotoviteľom je povinný zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena 

subdodávateľa  nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení 

uviesť minimálne nasledovné:  

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných 

subdodávateľov a predmety subdodávok, 

b) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a 

neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k 

tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť. 

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, 

vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako 
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prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných 

Tovarov, Diela a Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle 

príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä  zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore 

poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z.z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o 

nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre 

také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie 

tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa 

od Zmluvy odstúpiť.  

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ 

X. 

Poistenie a ochrana zdravia 

10.1  Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu 

vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobené 

prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t.j. činnosti, ktorú podľa tejto 

zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume 

predstavujúcej 100% ceny za dielo bez DPH. 

10.2  Bezpečnosť a ochrana zdravia: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje:  dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy 

na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych 

predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa 

profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej 

činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť, emisiu, exhalátov zo spaľovacích motorov.  

10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho 

činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších 

osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu 

technických zariadení a objektov.  

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov 

a s nimi súvisiacich právnych predpisov.   
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10.5 Na účely tejto zákazky sa za subdodávateľov  považuje hospodársky subjekt, ktorý uzavrie 

alebo uzavrel so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky.  

10.6 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. 

10.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ 

využívať na stavbe a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá 

objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.  

XI. 

Sankcie 

11.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovných 

sankciách:  

11.1.1 v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania, 

nárok na pokutu v rovnakej výške vzniká objednávateľovi aj v prípade nedodržania záväzných 

termínov harmonogramu prác,  

11.1.2 omeškanie s prevzatím niektorého staveniska a/alebo so začatím vykonávania prác na 

diele vo výške 200,- Eur za každý aj začatý deň omeškania, 

11.1.3 omeškanie s odstránením vád a nedorobkov diela a/alebo s nástupom na odstránenie vady 

vo výške 500,- Eur za každý aj začatý deň omeškania. 

11.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak 

objednávateľ nezaplatí cenu za dielo a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

11.3 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu 

vznikla v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez 

ohľadu na výšku zmluvnej pokuty. 

11.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného 

odkladu porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä 

vykonať dielo včas. 

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto 

zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, 

ktoré mu na základe alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.  

11.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti 

zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov 
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alebo sankcií zo strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči 

objednávateľovi, a to v plnom rozsahu týchto nárokov či sankcií. 

XII. 

Vlastníctvo diela 

12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu 

prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela, zodpovedá 

zhotoviteľ za škody na diele.  

12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich 

zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom 

diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela 

objednávateľovi. 

12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom 

objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich 

prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty 

vrátiť objednávateľovi.  

12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo 

vzniku škody na ňom na objednávateľa. 

12.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou 

alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu 

žiadne výhrady.  

XIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa 

písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol 

bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.  

13.2 V prípade, ak objednávateľ odmietne prevziať dielo  alebo neposkytne na prevzatie diela 

potrebnú súčinnosť v tom zmysle, že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade 

s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo že protokol 

o odovzdaní a prevzatí diela  odmietne podpísať, bude dielo, prípadne jeho príslušná časť 

považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od tejto 

zmluvy odstúpiť.  

13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa  záväzných noriem 

a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez vád a nedorobkov. Výskyt vád a nedorobkov 

na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre 
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odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich odstrániť v primeranej 

lehote.  

13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.  

13.5 Najneskôr 3 (tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ 

objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie 

dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu, aj na dátových 

nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.  

13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.  

13.7 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na 

stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 

10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

XIV. 

Odstúpenie od zmluvy 

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:  

a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 

b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela alebo niektorého z jeho časti oproti 

termínom uvedeným v časovom harmonograme o viac ako 30 dní, 

c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a 

podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a technickými normami, 

d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na 

strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci, 

e) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý 

nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na 

vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je 

oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej 

časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť, 

f) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo 

reštrukturalizačné konanie, 

g) ak zhotoviteľ zmení rozsah subdodávok a nesplní podmienky v súlade s bodom 9.3 tejto 

zmluvy,  

h) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.  

14.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy 

v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka. 

14.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 
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a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej objednávateľovi v 

súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom, 

b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj 

podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní od 

účinnosti odstúpenia, 

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 

diela. 

14.4 Objednávateľ (t.j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom 

vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy 

ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, a výsledky 

administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP 

neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných 

prác alebo iných postupov.  

14.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade skončenia alebo zániku Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom ako 

prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, 

a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku. 

XV. 

Doručovanie 

15.1 Každá výzva, oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť podľa tejto zmluvy doručený 

druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:  

15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne, 

15.1.2 druhý pracovný deň (dva pracovné dni) po dni podania dokumentu na poštovú prepravu , 

ak bol odoslaný poštou alebo,  

15.1.3 v deň mailového prenosu, ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod., v ktorýkoľvek 

pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol 

dokument zaslaný mailom a doručený druhej zmluvnej strane.  

15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu 

alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola odoslaná 

ako doporučená zásielka alebo, že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná a že 

odosielateľ akejkoľvek mailovej správy môže predložiť potvrdenie o mailovom  prenose 

(v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu), podľa konkrétnych okolností.  

15.3 Ak sa písomnosť doručená mailom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej 

pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť 

doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od 

doručenia mailom. 
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XVI. 

Záverečné ustanovenia 

16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Schválenie 

zákazky v rámci administratívnej finančnej kontroly  príslušným kontrolným orgánom je zároveň 

podmienkou nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch  originálnych vyhotoveniach, z ktorých dve  vyhotovenia 

obdrží objednávateľ  a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.  

16.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

16.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného 

vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií 

vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov 

a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je 

oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela, alebo jeho časti iným osobám 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.  

16.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

16.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky 

z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení 

slovenských právnych predpisov.  

16.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vždy najskôr 

vzájomným jednaním.  

16.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo 

neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné 

strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením 

iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.  

16.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne 

oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú 

a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi. 

16.11 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:  

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a  
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Príloha č. 2 Položkovitý  ocenený výkaz výmer - rozpočet 

Príloha č. 3 Harmonogram výstavby 

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov  

Prílohy je zhotoviteľ povinný odovzdať najneskôr v deň podpisu zmluvy. 

 

Kameničná, dňa ..................    V ...................... dňa ...................  

 

Za objednávateľa                                          Za zhotoviteľa 

 

 

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

Dezider Pataki 

starosta obce Kameničná                          
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Príloha č. 4 

 

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 

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

týmto vyhlasuje, že:  

- je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet 

zákazky „VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V INTRAVILÁNE OBCE 

KAMENIČNÁ I.ETAPA“, ktoré sú určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej 

prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 

predkladanie ponúk; 

- všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v 

ponuke sú pravdivé a úplné; 

- nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku; 

- všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, 

na to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka 

nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude 

vylúčená; 

- nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;  

- nedopustil sa 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 mu bola právoplatne uložená sankcia; 

- dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným 

obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov; 

- dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného 

obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu 

zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov; 

- v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky: 

• nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, 

ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona 

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

platnom znení („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k 

zvýhodneniu jeho postavenia v súťaži,  
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• neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 

priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 

odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,  

• bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 

považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov 

kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania, 

- dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné 

obstarávanie, ku kontrole verejného obstarávania. 

 

 

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

                

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

             podpis a pečiatka uchádzača,  

resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača  


