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Výzva na predkladanie ponúk 
 

Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom č. 238, 071 01 Michalovce ako verejný obstarávateľ 

v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v 

zmysle § 117 ZVO a podľa Príručky pre verejné obstarávanie, SO pre OP ĽZ – MV SR, verzia 5.2, zo dňa 

25.01.2021, pre Programové obdobie 2014-2020 - Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k 

procesu a kontrole verejného obstarávania, zo dňa 15.06.2021 na nižšie špecifikovaný predmet zákazky 

 

„Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Petrovce n/Laborcom ako prostriedok sociálno-

ekonomickej integrácii MRK“ 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1písm. b) ZVO: 

Sídlo:    Obec Petrovce nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom č. 238,  

071 01 Michalovce 

Štatutárny zástupca:  Ing. Štefan Rovňák, starosta obce 

IČO:    00325619 

DIČ:    2020739116 

IČ DPH:    - 

Mobil :                                        0902905671 

e-mail:                                         ocu-petrovce@dalnet.sk 

webové sídlo :                             https://obecpnl.eu/ 

Bankové spojenie:  Prima Banka 

Číslo účtu:   SK20 5600 0000 0042 0448 5001 

 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:  
a) Ponuky a tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku. 

b) Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť 

doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do 

slovenského jazyka (štátneho jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade 

zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v štátnom  jazyku 

podľa § 21 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

c) ponuky je potrebné predložiť aj prostredníctvom elektronickej e-mailovej komunikácie na  

tomikova@torvo.sk, ako originál v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku, do 23.02.2022 do 

13:00 hod. ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, t.j. musí byť vyhotovená písacím strojom 

alebo tlačiarenským zariadením výpočtovej techniky. 

 

Komunikácia, vysvetľovanie a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude 

prebiehať elektronicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie tomikova@torvo.sk, 0910 716 470. 

Všetky podklady, dokumenty potrebné k vypracovaniu ponuky budú k dispozícii na e-mailovej adrese 

tomikova@torvo.sk na základe žiadosti. 

2.1 Vysvetľovanie:  

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať 

ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na adrese: 

tomikova@torvo.sk. Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo 

výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom, 

najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
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3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: ponuky je potrebné doručiť v písomnej elektronickej listinnej 

forme v slovenskom jazyku, tak ako je napísané v bode 2. tejto Výzvy, kontaktná osoba: Ing. Richard 

Tomík, telefón: 0911 555 066, Ing. Alexandra Tomíková, telefón: 0910 716 470. 

 

4. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác, ktoré sú bližšie špecifikované 

v Prílohe č. 1 tejto výzvy. 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – výstavba chodníkov a rekonštrukcia miestnej 

komunikácie. Rekonštrukcia miestnej komunikácie (cesty) a výstavba chodníka zabezpečuje spojenie 

osídlenia MRK s infraštruktúrou obce (pozemnou komunikáciou) vedúcou k obecnému úradu, AZ a 

obchodu. Rekonštrukcia miestnej komunikácie o  ploche 385 m2. Výstavba chodníka: Rieši pešie 

prepojenie zástavby rodinných domov rómskych občanov s autobusovou zástavkou a centrom obce. 

Plocha celkom navrhovaných dláždených chodníkov 322 m2, z toho plocha pre peších 283 m2 a plocha 

prejazdov 39 m2 – 5 ks. Súčasťou riešenia nového chodníka je aj riešenie odvodnenia medzi chodníkom 

a vozovkou cesty č. I/18. 

V prípade uvedenia konkrétneho výrobku alebo tovaru v ktorejkoľvek časti tejto výzvy (vrátane 

prílohy č. 1 môže záujemca/uchádzač uviesť a oceniť aj jeho ekvivalent spĺňajúci stanovené 

minimálne technické požiadavky-parametre a vlastnosti. 

 

Obhliadku miesta plnenia objednávateľ neorganizuje. Záujemca si môže vykonať obhliadku miesta 

realizácie zákazky, aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre 

prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre 

záujemcov, ktorý prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby, je kontaktnou osobou starosta 

obce: Ing. Štefan Rovňák, tel. č. 0902905671. 

 

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Výsledkom verejného obstarávania bude 

zmluva na realizáciu prác Zmluva o dielo. 

 

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): 

Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto výzvy.  

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – výstavba chodníkov a rekonštrukcia miestnej 

komunikácie. Rekonštrukcia miestnej komunikácie (cesty) a výstavba chodníka zabezpečuje spojenie 

osídlenia MRK s infraštruktúrou obce (pozemnou komunikáciou) vedúcou k obecnému úradu, AZ a 

obchodu. Rekonštrukcia miestnej komunikácie o  ploche 385 m2. Výstavba chodníka: Rieši pešie 

prepojenie zástavby rodinných domov rómskych občanov s autobusovou zástavkou a centrom obce. 

Plocha celkom navrhovaných dláždených chodníkov 322 m2, z toho plocha pre peších 283 m2 a plocha 

prejazdov 39 m2 – 5 ks. Súčasťou riešenia nového chodníka je aj riešenie odvodnenia medzi chodníkom 

a vozovkou cesty č. I/18. 

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 68 100,40 bez DPH  

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na základe rozpočtu. 

 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Petrovce nad Laborcom 

 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Je jedným z kritérií. 

Predpokladaná lehota je do 180 pracovných dní odo dňa účinnosti a platnosti zmluvy. Konečná lehota 

výstavby bude určená z ponuky úspešného uchádzača. 

 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: súťažné podklady nie sú vypracované, 

všetky potrebné údaje sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá sú dostupné priamo a úplne 
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bez obmedzení či poplatkov na stránke obce https://obecpnl.eu/dokumenty/verejne-

obstaravanie/zakazky-s-nizkou-hodnotou/ 

 

11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov (EŠIF), Poskytovateľ: Ministerstva vnútra SR, Operačný program Ľudské 

zdroje a vlastných zdrojov (kód projektu 313060Y535). Projekt bude prebiehať formou 

predfinancovania a refundácie. 

Bude sa financovať formou bezhotovostného platobného styku po ukončení resp. po odovzdaní a 

prevzatí dokončeného diela. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje 

neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov 

pre oprávnené aktivity určený v schválených dokumentoch. 

Zmluvné strany sa dojednali, že v prípade nezabezpečenia finančného krytia a tým predĺženia doby 

vykonávania diela budú do ceny diela premietnuté aj všetky preukázateľné náklady. Cenové vplyvy 

sa do ceny za dielo budú premietať aj pomocou indexu vývoja stavebných prác, publikovaného 

štvrťročne Štatistickým úradom SR za príslušné obdobie. 
 

CPV: 45000000-7 Stavebné práce 

 

12. Lehota na predloženie ponuky: 23.02.2022 do 13:00 hod. 
 

13. Spôsob predloženia ponuky: ponuky je potrebné doručiť v písomnej listinnej forme v slovenskom 

jazyku, tak ako je napísané v bode 2. tejto Výzvy. 

Záujemca/uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku, ktorá nebude predložená na 

celý predmet zákazky, bude verejný obstarávateľ považovať za ponuku neprijateľnú pre verejného 

obstarávateľa. 

 

14 Spôsob tvorby ceny: 

Záujemcom/uchádzačom ponúknutá cena musí byť vyjadrená v Eurách, predložená cena bez DPH, DPH 

a cena s DPH. 

Cenovú časť ponuky spracuje záujemca/uchádzač v rozsahu predloženého výkazu výmer položkovým 

rozpočtom so súhrnnou rekapituláciou nákladov podľa jednotlivých stavebných objektov. Rekapitulácia 

nákladov musí obsahovať celkovú cenu diela bez DPH a s DPH. 

Záujemca/uchádzač pri oceňovaní musí dodržať poradie (poradové čísla) a názvy položiek v súlade 

s výkazom výmer. Záujemca/uchádzač musí oceniť všetky položky a rozpísané súbory, tak ako je 

uvedené vo výkaze výmer. V prípade, že záujemca/uchádzač neocení všetky položky uvedené vo výkaze 

výmer, alebo rozpísané súbory vo výkaze výmer ocení len jednou cenou  ako súbor (bez 

podrobného rozpisu), takáto ponuka záujemcu/uchádzača nebude akceptovaná. Cena predmetu zákazky 

musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela. 

Cena za stavebné práce 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 NR SR č.18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

 

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: 

1. Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH (zaokrúhlená na 2 desatinné čísla) max 70,00 bodov 

2. Lehota výstavby v pracovných dňoch max. 30,00 bodov 

 

Kritérium č.1- Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH: 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou  a pri ostatných 

ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej ceny platnej 
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ponuky a ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre 

uvedené kritérium.  

V prípade, že ponuka záujemcu/uchádzača bude obsahovať mimoriadne nízku ponuku, verejný 

obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať v tomto prípade v súlade s § 53 zákona o verejnom 

obstarávaní a bude žiadať o vysvetlenie ponuky napr. podľa kalkulačného vzorca. V prípade, že táto 

ponuka bude vylúčená, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo s uchádzačom, 

ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí. 

 

Kritérium č.2- Lehota výstavby v pracovných dňoch: 

Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou  lehotou dodania  a pri ostatných 

ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie lehoty dodania ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej 

lehoty dodania platnej ponuky a lehoty dodania príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 

maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.. 

Uchádzač musí pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po 

jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie  platnej 

legislatívy SR a štátnych technických noriem. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať uchádzačom 

deklarovanú prácu cez víkendy (sobota, nedeľa) ani dni pracovného pokoja súvisiace so štátnymi 

sviatkami. Uvedená požiadavka vyplýva z hodnotiaceho kritéria, ktoré je požadované deklarovať 

v pracovných dňoch. To znamená, že stanovenie  lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade 

so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce podľa § 85 a § 86, kde je určené, že pracovný čas 

v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín a pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín 

týždenne.  

V prípade predloženia mimoriadne nízkej lehoty výstavby diela bude verejný obstarávateľ žiadať o 

vysvetlenie ponuky. Uchádzač je povinný spracovať a predložiť návrh harmonogramu stavebných prác 

formou priestorového, technologického a časového riešenia priebehu výstavby, ktoré musí obsahovať 

model postupu výstavby, ako systému, ktorý bude prevedený napr. formou ohodnoteného sieťového 

grafu, kde prvky sú čiastkové stavebné procesy (práce jednotlivých pracovných čiat v príslušných 

technologických etapách jednotlivých objektov) a väzby vyplývajú z rozboru priestorovej a 

technologickej štruktúry procesu výstavby. Z výpočtu sieťového grafu vzíde časová štruktúra 

komplexného stavebného procesu a tím i technologicky zdôvodnená celková lehota výstavby (výpočtom 

doby jednotlivých procesov a ich najskôr možných a najneskôr prípustných termínov v týždňoch od 

začiatku výstavby). Z predložených dokumentov však bude zrejmá použitá metóda a spôsob jeho 

spracovania.  

Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk ako celok. Výsledné hodnoty hodnotenia 

jednotlivých ponúk ako celok  a zostaví sa poradie ponúk. Ponuky s najvyšším bodovým ohodnotením 

po jednotlivých kritériách (1 a 2) 

Úspešným uchádzačom pri zadávaní tejto  zákazky s nízkou hodnotou sa stane uchádzač, ktorého 

ponuka bude vyhodnotená  ako najvýhodnejšia ako celok. 
V prípade, že ponuka uchádzača  bude obsahovať mimoriadne nízku ponuku, verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo požiadať o vysvetlenie v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

16. Podmienky účasti záujemcov/uchádzačov:  

1.) Podmienky účasti týkajúce sa osobného  postavenia: 

Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo 

spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať 

skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania.  
 

Záujemca/uchádzač nepredkladá doklady, ak je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov 

na UVO, predkladá čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
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Záujemca/uchádzač, ktorý nemá platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov je povinný 

predložiť doklady. 

§ 32 ods. 1 Verejného obstarávanie sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce 

sa osobného postavenia: 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,  

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

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

 

§ 32 ods. 2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1  

e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,  

f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

 

2.) Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti: 
§ 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od 

vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; 

zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení 

uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom  

1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,  

2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení 

potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením 

uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie 

alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené  

Minimálna požadovaná úroveň technickej alebo odbornej spôsobilosti: 
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný 

predmet zákazky v zmysle rozsahu uvedeného v PD, výkaze výmer, uskutočnených za 

predchádzajúcich 5 rokov (t. j. päť rokov predchádzajúcich poslednému dňu od vyhlásenia verejného 

obstarávania a v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) doplnený potvrdeniami o 

uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia 

uskutočnených prác podľa obchodných podmienok pričom uchádzač predloží najmenej 1 potvrdenie 

o uspokojivom vykonaní uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného 

charakteru, súpis všetkých referencií musí byť v minimálnej súhrnnej hodnote 60 000,00 EUR 

bez DPH. Na preukázanie tejto podmienky môže uchádzač použiť vyplnený “Formulár A”, ktorý je 

súčasťou tejto časti podkladov. 

 

Verejný obstarávateľ bude akceptovať ekvivalent dokumentov požadovaných podľa § 32 a 34 

zákona tejto časti výzvy na predkladanie ponúk v bode16, body 1 až 2. 

 

3.) Zmluva o dielo podpísaná štatutárnym orgánom 

 

4.) Spracovať a predložiť harmonogram stavebných prác 

 

17. Pokyny na zostavenie ponuky: ponuku je potrebné vyhotoviť v 1 vyhotovení 

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

 Identifikačné údaje (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, 

webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka 

predkladá. 

 Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Príloha č. 2, (podľa požiadaviek stanovené 

v bode 14 tejto Výzvy). 
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 Formulár A (vzorový formulár, záujemca/uchádzač môže predložiť aj iný formulár, potvrdenie, 

referenciu o vykonaných stavebných prácach) – Príloha č. 3 

 Ocenený Výkaz výmer – stačí predložiť 1x – Príloha č. 1 

 Harmonogram stavebných prác - stačí predložiť 1x 

 Štatutárnym orgánom podpísanú Zmluvu o dielo – Príloha č. 5 

 Uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, 

navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, Príloha č. 4 tejto Výzvy - stačí 

predložiť 1x 

 Doklady podľa bodu 16. 

 

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musí  byť opatrený podpisom štatutárneho zástupcu 

záujemcu/uchádzača; ak ponuku predloží skupina, musia byť podpísané štatutárnym zástupcom 

každého člena skupiny. 

Všetky požadované doklady, ktorými záujemca/uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 

vo verejnom obstarávaní, resp. ďalšie požadované dokumenty musia byť originály alebo úradne 

osvedčené kópie originálov. 

 

18. Otváranie ponúk: dňa 23.02.2022 o 14:00 hod. na adrese VO-TOR, s.r.o., Ing. Richard Tomík, Pri 

trati 15/A, 820 11 Bratislava.. 

 

19. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude neverejné. Pri vyhodnocovaní ponúk sa bude 

postupovať podľa § 40 a § 53 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

20. Lehota viazanosti ponúk: Uchádzač je svojou ponukou viazaný na dobu určitú nie dlhšie ako 12 

mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

21. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: kontaktná osoba: Ing. Richard Tomík, telefón: 

0911 555 066, Ing. Alexandra Tomikova, telefón: 0910 716 470, e-mail: tomikova@torvo.sk  

 

22. Ďalšie informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v 

procese overovania  obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania 

pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 

neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený 

pre tento druh zákazky. 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Musí 

byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, 

ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž 

nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk 

nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za 

ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich predvídať. Verejný obstarávateľ môže požiadať 

uchádzača o vysvetlenie ponuky. Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené 

vo Výzve a bude vyhodnotená ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy. 

Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese výberu. Po 

vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky odoslané oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia na kontaktný e-mail.  
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Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky / 

tovary – nie je prípustné dodať tovaru staršie, repasované, použité a pod./ 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. Uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri 

odovzdaní diela objednávateľovi doklady a dokumenty potrebné ku kolaudácii diela a jeho uvedenia 

do prevádzky a to najmä: záručné listy, certifikáty a atesty, správy o odborných skúškach a 

prehliadkach, doklad o uložení odpadu na skládku, resp. zhodnotení odpadu, stavebný denník. Verejný 

obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo len so subjektom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora. Predmet zákazky bude realizovaný len v prípade schválenia procesu VO zo strany riadiaceho 

orgánu. 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 2 ods. 5, písm. p) ZVO určuje osobitné podmienky plnenia zmluvy 

týkajúcich sa sociálneho hľadiska. Verejný obstarávateľ v súlade s § 42 ods. 12 ZVO aplikuje:  

sociálny aspekt vrátane povinnosti zhotoviteľa stavebných prác zamestnať podľa zákona č. 311/2001 

Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby počas doby realizácie diela a obsadí ich zamestnancami, 

ktorí spĺňajú kumulatívne nasledovné predpoklady: 

a. patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň 

b. sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby 

Osobitné podmienky plnenia zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo – Osobité podmienky 

plnenia zmluvy – sociálne hľadisko. 

 

Zodpovedný za vykonanie prieskumu trhu: 

Ing. Štefan Rovňák, starosta obce 
 

 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie v zmysle ZVO: 

Ing. Richard Tomík 

 

 

Petrovce nad Laborcom, 11.02.2022 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Výkaz výmer + PD 

Príloha č. 2: Návrh plnenia kritérií 

Príloha č. 3: Vzor „Formulár A“ 

Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov 

Príloha č. 5: Zmluva o dielo  
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Príloha č. 2  

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA   

 

Predmet zákazky:  

„Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Petrovce n/Laborcom ako prostriedok sociálno-

ekonomickej integrácii MRK“ 

Obchodné meno 

uchádzača 

 IČO 

Adresa alebo sídlo 

uchádzača 

 IČ DPH 

Kritériá na vyhodnotenie ponuky: 

Kritérium č. 1 

Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH 

 

Cena bez DPH  

Sadzba DPH  

Sadzba DPH v %  

Kritérium č. 2 

Lehota výstavby v pracovných dňoch 

 

Vyhlasujem, že som platiteľ DPH / nie som platca DPH 

(nehodiace sa preškrtnite) 

 

Čestné prehlásenie uchádzača: 

Dolu podpísaný čestne prehlasujem, že cena predmetu zákazky za obstaraný predmet je uvedená na základe 

vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie 

zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 

V dňa 

Podpis uchádzača, meno, priezvisko, 

titul, funkcia 
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Príloha č. 3 

Formulár „A“ 

Potvrdenie o vykonaných stavebných prácach 

Názov zmluvy: 

 

Krajina: 

 

Zmluvná strana: 

 

Dátum uzavretia zmluvy: 

 

Opis predmetu zmluvy: 

 

 

 

Sídlo 

Obec (mesto): 

Adresa: 

 

Osoba odberateľa (zmluvnej strany) poverená poskytnutím informácií: 

Meno a priezvisko: 

Telefón: 

 

Cena za rok, resp. za obdobie trvania zmluvy 

Zmluvná cena: 

Skutočná cena: 

Dôvod rozdielu ceny: 

 

Dĺžka trvania zmluvy: 

Potvrdenie odberateľa (zmluvnej strany) o plnení zmluvy 

 

 

 

 

 

 

Meno: 

Podpis, pečiatka: 

Poznámky: 
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Príloha č. 5 

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY 

 

„Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci Petrovce n/Laborcom ako 

prostriedok sociálno-ekonomickej integrácii MRK“ 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

(ďalej len "Zmluva") 

 

1.   Zmluvné strany  

Objednávateľ:     Obec Petrovce nad Laborcom 

Sídlo:       Petrovce nad Laborcom č 238, 071 01 Michalovce 

Štatutárny zástupca:     Ing. Štefan Rovňák 

Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Rovňák 

e-mail:        

IČO:       00325619 

DIČ:       2020739116 

IČ DPH:      -  

IBAN:                                        SK20 5600 0000 0042 0448 5001 

 

(ďalej len "Objednávateľ") 

 

 

Zhotoviteľ:       

Sídlo:        

Štatutárny zástupca:      

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:  

vo veciach technických:     

IČO:        

DIČ:        

IČDPH:       

Obchodný register:      

Bankové spojenie:      

Číslo účtu:       

 

(ďalej len "Zhotoviteľ") 
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2. Predmet zmluvy 

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

stavebné práce a dodávku materiálov pre stavbu „Dobudovanie technickej infraštruktúry v obci 

Petrovce n/Laborcom ako prostriedok sociálno-ekonomickej integrácii MRK“ 

2.1  (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi. 

2.2  Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo. 

2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom. 

2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy obdržal od Objednávateľa dve vyhotovenia 

projektovej dokumentácie na zhotovenie Diela (ďalej len "Projektová dokumentácia"). Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil s Projektovou dokumentáciou. 

Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

2.5 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  Dielo  podľa  odovzdaných  podkladov  pre  plnenie  zmluvy, 

technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem,tak aby slúžilo určenému účelu. 

Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu 

záväzku Zhotoviteľa podľa tejto  Zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ na vlastné náklady 

a zodpovednosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2.6 Predmet plnenia (Dielo) musí byť realizovaný v súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu 

oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie 

výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu 

oceneného výkazu výmer. 

 

3. Cena za Dielo 

 

3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, 

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

sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu  

cena bez DPH €  ................................eur 

20 % DPH     ................................eur 

cena vrátane DPH  ................................eur 

3.2 Cena za Dielo bola zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu 

výmer, Projektovej dokumentácie a súťažných podkladov. Všade, kde sa v Zmluve spomína cena za 

Dielo, má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH. 

3.3 Cena za Dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov 

Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov 

Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi tak, aby bolo Dielo 

užívania schopné a spôsobilé na kolaudáciu, vrátane dopravných nákladov, skladného, nákladov na 

vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie Diela, prípravné stavebné práce, náklady na 

vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a pod. Akékoľvek dodatky k Zmluve 
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navyšujúce cenu Diela, s výnimkou možností podľa bodu 3.6. tohto článku a § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní, sú vylúčené. 

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých 

položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa 

vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, 

montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zriadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, 

záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky 

staveniska, na ktorých je cena diela založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a 

režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách. 

3.5 Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny 

za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy.  

3.6 K zmene ceny môže dôjsť: 

3.6.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH, 

3.6.2 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú 

dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Toto musí 

Zhotoviteľ preukázať. 

3.6.3 pri oprávnených naviac prác odsúhlasených objednávateľom podľa §18 zákona. 

4. Platobné podmienky 

 

4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne: 

4.1.1 čiastkovými faktúrami, 

4.1.2 konečnou faktúrou. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať jedenkrát mesačne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi 

k odsúhlaseniu a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu vykonaných prác 

a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť 

detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, v rozsahu minimálne 30 

digitálnych fotografií na CD/ DVD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom 

výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, 

množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných 

dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných 

prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia 

súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom Zhotoviteľovi na 

prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a 

predloží ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru. 

4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru raz mesačne na základe schválených súpisov 

vykonaných prác za mesiac, za ktorý je predmetná faktúra vystavená.  

4.4 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušnú faktúru vrátane príloh v štyroch vyhotoveniach v 

písomnej  forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na 

e-mailovú adresu Objednávateľa,   

4.5 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä 

zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje: 

- označenie faktúra a jej číslo,  

- označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH, 

- označenie banky a čísla účtu, 

- miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby, 

- íslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia, 
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- označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a/alebo vybavenia v zmysle 

ekonomickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 

MF/010175/2004-42, 

- zdaniteľné obdobie, 

- deň vystavenia, deň splatnosti faktúry, 

- účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – 

všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta, 

- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa. 

4.6 K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti:  

- krycí list faktúry,  

- zisťovací protokol,  

- schválený súpis vykonaných prác,  

- CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa 

súpisu prác, v počte minimálne 30 digitálnych fotografií.  

4.7 Konečná faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní 

a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 4.5 musí obsahovať: 

- vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác, 

- započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby, 

- vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, na 

ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia konečnej faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu 

zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa, 

- vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre 

Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela. 

4.8 Faktúra bude rozpísaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM. 

4.9 V prípade, ak ktorákoľvek faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.5 až 

4.6, resp. konečná faktúra aj podľa bodu 4.7 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju 

Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom 

doručenia opravenej faktúry. 

4.10 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry. 

5. Čas plnenia 

 

5.1 Zhotoviteľ sa  zaväzuje vykonať Dielo v termínoch podľa Položkového denného harmonogramu prác, 

ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy (ďalej len „harmonogram“).  

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) prevziať stavenisko v lehote do 3 dní od  výzvy objednávateľom, 

b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska, 

c) realizovať stavebné práce do ................................ pracovných  dní od odovzdania staveniska,  

d) uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

5.3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5.2 písm. a), c) Zmluvy má Objednávateľ nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € (slovom päťdesiat eur) za každý deň omeškania. 

5.4 Lehotu výstavby  je možné predlžovať  dodatkom len na základe Objednávateľom schválených 

nepredvídaných objektívnych skutočností (nepriaznivé počasie, prírodná katastrófa a pod.)podľa 

§18 zákona . 
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6. Vykonanie Diela 

 

6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovedného zástupcu na stavenisku počas celej 

doby realizácie Diela. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, 

skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou 

formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, 

bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané 

používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne 

neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej 

prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, 

resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky 

potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za 

bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii 

Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 

stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je 

Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, 

o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na 

realizáciu Diela.  

6.4 Zhotoviteľ určuje zamestnanca ..........................................., ktorý je zodpovedný za vytvorenie 

podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a iných pracovníkov na stavenisku a 

zároveň určuje hlavného  koordinátora  bezpečnosti podľa Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko..................................................... 

6.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania Zmluvy odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov 

o odbornej spôsobilosti svojich vybraných pracovníkov vrátane fotokópií osvedčení 

o živnostenskom oprávnení a iných osvedčení oprávňujúcich Zhotoviteľa k realizácii Diela. 

6.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam všetkých známych 

subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je 

Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Objednávateľ 

je povinný do 5 pracovných dní písomne sa vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa. Ak sa 

v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak 

Objednávateľ s osobou subdodávateľa nesúhlasí, Zhotoviteľ nie je oprávnený prostredníctvom neho 

vykonávať Dielo. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, 

zodpovedá, ako by Dielo vykonával sám. 

6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že 

6.7.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim žiadne 

námietky, 

6.7.2 všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne námietky, 

6.7.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať 

Dielo bez vád, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených 

termínoch a kvalite. 

6.8 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru ............................................... a Zhotoviteľ 

poveruje funkciou vedúceho stavby ....................................................... 

6.9 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi podľa harmonogramu stavenisko nezaťažené 

právami tretích osôb.  

6.10 Objednávateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady. 
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6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na 

svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi. Zhotoviteľ je  povinný  zabezpečiť  prevádzkové,  sociálne a výrobné priestory na 

zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber 

energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom 

týchto služieb. 

6.12 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné 

materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a 

správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť zhotovovania Diela podľa Zmluvy. 

Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny. 

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

vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním 

spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie poškodenú 

časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.  

6.14 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky 

materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov kontrol kvality – 

atesty. 

6.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu stavebného 

dozoru. 

6.16 V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí 

uplatniť svoje výhrady  zápisom  v stavebnom  denníku. Pokyny  musí  na  opätovné požiadanie 

vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú 

právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.  

6.17 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti 

zainteresovaných subjektov. 

6.18 Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované 

certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, 

stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne 

požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezvadnými.  

6.19 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela. 

6.20 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce 

nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie potrebných 

kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie Zmluvy. 

 

7. Stavebný denník 

 

7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, a 

to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k 

dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá 

stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä 

údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 

Projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie 

prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. 

Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác. 

7.2 Záznamy  v stavebnom  denníku  je  oprávnený  robiť  stavbyvedúci,  prípadne  jeho zástupca a ich 

nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, 

orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy. 

7.3 Denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými 

pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú 
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zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len 

výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Medzi jednotlivými dennými záznamami, ako 

v rámci denných záznamov sa nesmú vynechať žiadne voľné miesta. 

7.4 Ak stavbyvedúci do päť pracovných dní nepripojí svoje  nesúhlasné  stanovisko k vykonaným 

zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. 

8. Odovzdanie a prevzatie Diela 

8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. 

8.2 Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela Objednávateľom 

v súlade s týmto článkom Zmluvy. 

8.3 Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo 

pripravené na odovzdanie a prevzatie. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní: 

a) 3 x  projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, 

b) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením, 

c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác, 

e) zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia, 

f) vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov, 

g) stavebný denník, 

h) doklad o naložení s odpadmi, 

i) návody na použitie zabudovaných zariadení. 

8.6 Neodovzdanie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v bode 8.5 je dôvodom na odmietnutie 

prevzatia Diela Objednávateľom. 

8.7 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude 

obsahovať: 

a) základné údaje o Diele, 

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela, 

c) súpis zistených vád a nedorobkov, 

d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov, 

e) zoznam odovzdaných dokladov, 

f) prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom, 

g) konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania, 

h) prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, 

i) dátum, 

j) podpisy oprávnených osôb. 

8.8 V prípade výskytu vád (s výnimkou drobných vád a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojení 

s inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je Objednávateľ 

povinný Dielo prevziať. 

9. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba 
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9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté vlastnosti, 

že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo bolo vykonané podľa osvedčených 

technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, 

protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo 

nemá žiadne vady.  

9.2 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela. 

9.3 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas 

vykonávania Diela, pri odovzdaní a prevzatí Diela a počas záručnej doby. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád: 

- do 24 hodín od ich oznámenia pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých 

hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku, 

- do 3 pracovných dní od ich oznámenia pri ostatných vadách. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní od nástupu na ich odstránenie, ak je 

to technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

9.6 Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne, 

pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa alebo v dôsledku iných okolností, za 

ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Ak vady vznikli z iného dôvodu, Zhotoviteľ ich odstráni za úhradu. 

9.7 V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila 

užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia 

reklamovanej vady. 

9.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých 

popiera, ak ich odstránenie neznesie odklad.  

9.9 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich 

zabudovaním. Tým však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného 

materiálu a stavebných prác. 

9.10 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady podľa bodu 9.4 alebo neodstráni vady 

riadne a včas podľa bodu 9.5, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 

€ za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ má zároveň nárok na náhradu škody prevyšujúcu 

zmluvnú pokutu. 

9.11 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas, alebo ak ich Zhotoviteľ začne 

odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ predpokladá, že vady nebudú 

odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich nechať odstrániť 

treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade nie je Objednávateľ viazaný cenami 

uvedenými vo výkaze výmer. 

9.12 Uplatnením nárokov z vád Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

10. Zmluvné pokuty 

10.1V prípade: 

10.1.1 nedodržania konečného termínu zhotovenia Diela , 

10.1.2 omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním Diela, má 

Objednávateľ v každom jednotlivom prípade nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 

0,1 % z ceny Diela za každý deň omeškania. 

10.2 V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nedodrží projekt, túto Zmluvu 

alebo akúkoľvek jej prílohu, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, má 
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Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 € za každé takéto porušenie 

Zmluvy. 

10.3 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa 

podľa čl. 6.6 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie 1.000 € za každé porušenie tejto 

povinnosti. 

10.4 V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ 

nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 €, ak nie je ustanovená osobitná výška. 

10.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

10.6 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok 

zo Zmluvy. 

11. Odstúpenie od zmluvy 

11.1 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak 

- Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom, 

- bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie 

reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie, 

- Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou, 

- Zhotoviteľ neprevzal stavenisko, alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 15 

pracovných dní, 

- je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek z termínov uvedených v harmonograme - ak 

ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní. 

- ukončenie financovania zo štrukturálnych fondov na základe kontroly 

11.2 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak 

- je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako  dní po lehote splatnosti, 

- Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné 

vykonanie Diela ani do 60 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa. 

11.3 Práce a dodávky vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom 

rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách. 

11.4 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej 

Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo 

Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného 

plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia 

od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 

porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa 

voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej 

vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.  

11.5 Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, 

že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy. 

12. Poistenie a ochrana zdravia pri práci 
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12.1 Poistná zmluva podľa bodu 12.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté 

Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia 

odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej 

doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa 

tejto Zmluvy vrátane odstraňovania vád, ktoré sa na Diele prejavia v záručnej dobe. 

12.2 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho 

proti vzniku škody v dobe plnenia zmluvy až do protokolárneho odovzdania diela a vydania 

právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

12.3 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo 

zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek 

dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo 

vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy. 

12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy v takom znení, v zmysle 

ktorého budú všetky poistné plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, vyplatené 

poisťovňou v celom rozsahu priamo Objednávateľovi.  

12.5 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo 

poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím alebo zranením  

akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania vád 

Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom 

a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú. 

12.6 Uzatvorenie poistnej zmluvy v znení zohľadňujúcom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotoviteľa 

povinnosti  nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na Diele alebo 

iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo 

výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných 

vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec. 

12.7 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné 

zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. V prípade, ak Zhotoviteľ v 

stanovenom termíne poistné zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť 

12.8 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované 

touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ 

je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé jednotlivé 

porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo odstúpiť od Zmluvy tým nie sú dotknuté. 

12.9 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto 

Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom 

nedodržania týchto podmienok. 

12.10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“): 

12.10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na  pracovisku, 

- vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, 

činností a rizík na pracovisku Objednávateľa, 

- minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, 

prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov. 

12.10.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť 

pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa 

alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo 

bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov. 

12.10.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá 

aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, 

ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. 
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12.10.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné a oprávnené dozerať na dodržiavanie 

predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného 

prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. 

12.11 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi 

súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov 

upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. 

13. Riešenie sporov 

13.1 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce. 

13.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné 

skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri  skúškach, prípadne 

metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom 

uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. 

Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala. 

13.3 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 

zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

13.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 

príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy. 

14. Osobitné podmienky plnenia zmluvy – sociálne hľadisko 

14.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004  Z. z. o 

rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby 

plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné 

vyrovnávacie opatrenia. 

14.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako dodávateľ predmetnej zákazky zamestná podľa zákona č. 311/2001 

Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, počas doby realizácie diela, realizácie stavebných prác 

a obsadí ich zamestnancami, ktorí spĺňajú kumulatívne nasledovné predpoklady: 

a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň  

b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby. 

14.3 Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa bodu 

2. písm. a) a b) tohto článku poskytne objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu 

v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o 

zamestnanie podľa bodu 2. písm. a) a b) tohto článku sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača 

o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením 

príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov 

o zamestnanie resp. evidencie  dlhodobo nezamestnaných. 

14.4 Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého objednávateľom vhodného uchádzača o 

zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady 

podľa bodu 2. písm. a) a b) tohto článku. 

14.5 Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi. 

Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté. 
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14.6 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. 

nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa 

je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa. 

15. Záverečné ustanovenia 

15.1  Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba  písomnou formou po 

dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť   zmluvy. 

15.2 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je 

Zhotoviteľ povinný najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením oznámiť verejnému 

obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi 

podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistenciu dôvodov na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 

15.3 V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový 

stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného 

obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho. Predmet zákazky bude plnený 

prostredníctvom tých expertov, ktorými Zhotoviteľ v pozícii uchádzača vo verejnom obstarávaní 

preukazoval splnenie podmienok účasti. 

15.4 Táto  zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán 

a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie Diela, dňom nasledujúcim po dni 

kumulatívneho splnenia všetkých nasledovných podmienok:  

a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená, 

b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly 

vykonanej Riadiacim orgánom/Sprostredkovateľským orgánom, 

Obe Zmluvné strany sú oprávnené od tejto Zmluvy odstúpiť v prípade, že dôjde k neschváleniu Verejného 

obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim 

orgánom/Sprostredkovateľským orgánom s konečnou platnosťou. 

Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ 

neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom 

rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly 

VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne 

účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z 

kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa 

Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.“ 

15.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a 

stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnenými osobami sú: 

a) Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvom vnútra SR, 

Slovenská inovačná a energetická agentúra a nimi poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené 

osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov 

f) osoby prizvané orgánmi, uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

15.6 Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, kedy ešte 

nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa 

neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác 
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alebo iných postupov a okolnosti vylučujúce zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka 

vylučujú nárok na zmluvnú pokutu 

15.7 Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve. 

15.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva 

Zhotoviteľ. 

15.9  Neoddeliteľnou  súčasťou  tejto  Zmluvy  sú prílohy: 

Príloha č. 1 – Rozpočet - ocenený výkaz – výmer + Projektová dokumentácia (CD nosič)  

Príloha č. 2 - Harmonogram prác 

Príloha č. 3 – Poistná zmluva 

Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 

15.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Zmluvu na 

znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú. 

 

 

 

 

V Petrovciach nad Laborcom dňa .......................   V ............................... 

 

 

Objednávateľ :        Zhotoviteľ: 
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