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Výzva na predkladanie ponúk - prieskum trhu 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 z. č. 343/2015 Z. z.  

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 
Verejný obstarávateľ : Obec Dulov 

Adresa   : Obecný  úrad Dulov, 018 52  Dulov 168 

Zastúpený   : Ing. Jozef Šamaj  
IČO    : 00317217 

Kontaktná osoba pre VO  : Ing. Imrich Vozár 
Mobil   : 0948 700 620 

E-mail   : imrich.vozar@elauk.sk 
 

2. Názov zákazky 

 
,,1. etapa – odstránenie mimoriadnej závažnej 

enviromentálnej situácie - ČOV DULOV,, 
 

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

 
Akýkoľvek odkaz na národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie, 

resp. konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo 

miesto pôvodu alebo výroby, automaticky znamená, že možno použiť ekvivalent. 

1. Základné údaje charakterizujúce stavbu 
 

1.1 Miesto stavby: Obec Dulov 

1.2 Termín  ukončenia prác je do jedného mesiaca odo dňa odovzdania staveniska 
zhotoviteľovi stavby 

1.3 Projektant: projekčná kancelária PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7 
3891/3A, 058 01 Poprad, vedúci projektant Ing. Boris Tužínsky 

 

2. Opis prác 
 

2.1. Podrobný opis stavebných prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, je podrobne 
definovaný v projektovej dokumentácii, ktorá je v elektronickej podobe  súčasťou tejto Výzvy 

na predkladanie ponúk. Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenenom 

výkaze výmer. 
 

4. Druh zákazky: 

Zákazka na stavebné práce. 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný slovník: 45252127-4 Stavebné práce na čističkách odpadových vôd 

45252130-8 Zariadenie čističiek odpadovej vody 

6. Postup verejného obstarávania: 
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Zákazka bude zadávaná  postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

„ZVO“), 

7. Predpokladaná hodnota zákazky 
 

146 902,66,- € bez DPH stanovená na základe rozpočtu spracovaného v 7/2017 projekčnou 
kanceláriou PROX T.E.C. Poprad, s.r.o., Dlhé Hony 5079/7 3891/3A, 058 01 Poprad, vedúci 

projektant Ing. Boris Tužínsky. 

 
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky 

 
Jeden  mesiac odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby 

 
9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  

 

Zmluva o dielo 
 

10. Financovanie zákazky 
 

Zákazka bude financovaná z dotácie MŽP SR a a z prostriedkov verejného obstarávateľa. 

 

11. Verejný obstarávateľ stanovuje nasledovné podmienky  účasti, ktoré uchádzač 

dokladuje: 

 
 Fotokópiou dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať 

stavebné práce, vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač 

ponuku alebo žiadosť o účasť.  U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u 
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač 

predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa. 
 

 Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti: 

Stavbyvedúceho prostredníctvom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo 

výstavbe v zmysle zákona 138/1992, ktoré oprávňuje vykonávať vybrané činnosti podľa zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon); uchádzač 

predloží platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho s odborným 
zameraním na vodohospodárske stavby. Uchádzač predloží originál alebo úradne osvedčenú 

kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti.  

Minimálna požadovaná úroveň:  Prax v riadení stavby pre Stavbyvedúceho podľa bodu b) min. 
10 rokov 

 
 

12. Pokyny na zostavenie ponuky 
 

Ponuka sa predkladá v uzavretom obale. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:  

  

 Miesto predkladanie ponuky: Ing. Imrich Vozár, Kaluža 633, 072 36 Kaluža  

 obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača, 

 označenie „súťaž – Neotvárať“ a heslo súťaže: „ČOV Dulov – 1.etapa“ 

 ak vonkajší obal ponuky nebude uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje, verejný 
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky.  

 ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, perom 

s nezmazateľným atramentom a pod  

 jazyk ponuky: slovenčina 
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Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
  

 

 návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača (podľa Prílohy č. 1) 
 

 subdodávateľské plnenie predmetu zákazky: verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby 

v zmysle § 41 ods.1 ZVO    v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať 
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok (Príloha č. 2) 

 

 neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 

nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 
Vyhodnotené bude iba základné riešenie 

 

 Neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je neocenený výkaz výmer (Príloha č.4) 
pre predmet obstarávania, ktorý verejný obstarávateľ žiada oceniť v predloženom rozsahu a 

obsahu pri dodržaní odporúčaných stavebných postupov. Verejný obstarávateľ nepripúšťa 
zmenu rozsahu a obsahu v predmete obstarávania uvedeného vo výkaze výmer. Výkaz výmer 

predložený v elektronickej forme uchádzač predloží v xls. formáte  alebo „ekvivalent“ 

zavzorcovaný funkciou ROUND na dve desatinné miesta 

 

 podpísaný návrh Zmluvy o dielo ( Príloha č. 3)  vrátane harmonogramu prác, ocenený výkaz, 

ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov, s uvedením návrhu uchádzača na plnenie 
kritéria- ceny, údajmi o uchádzačovi, údajmi o stavbyvedúcom. 

 

 ponuku v elektronickej podobe vo formáte PDF na pamäťovom médiu 

 
 

13. Predkladanie ponúk 
 

Ponuky je potrebné doručiť na adresu osoby poverenej VO Ing. Imrich Vozár, Kaluža 633, 072 

36 Kaluža v lehote na predkladanie ponúk s označením v kolónke predmet:  „ČOV Dulov – 1.etapa“. 
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi. 

 

14. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky  

 

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia 
tak, aby si sami overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, spracovanie 

ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. V prípade požiadavky záujemcu 
o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín 

obhliadky u kontaktnej osoby určenej pre obhliadku miesta uskutočnenia prác: Ing. Jozef Šamaj t. 

č. 0948 848 949, alebo na e-mail: obecdulov@stonline.sk.  
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania požadovaného predmetu zákazky idú na ťarchu 

záujemcu. 
 

15. Lehota na predkladanie ponúk 

 
Do 24.10.2017 do 10.00 hod 

 
16. Lehota viazanosti ponúk 

 

Dátum 31.3.2018 
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17. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk 

 

 Ponuky sa vyhodnocujú na základe kritéria najnižšia cena 

 Kritérium č.1: Názov: Najnižšia cena vrátane DPH  

 Kritérium č.1 bude určené v zmysle bodu 18. tejto Výzvy, t.j. navrhovaná zmluvná cena, 
ktorú bude verejný obstarávateľ za poskytnuté služby platiť 

 

18. Mena a ceny uvádzané v ponuke  

 

Cena musí byť stanovená podľa § 3 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 vykonáva zákon NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

 Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. 

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení: 
▪ cena bez DPH, 

▪ výška DPH v %, 
▪ výška DPH v EUR, 

▪ navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH  

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu (v bode 17. „navrhovaná 
zmluvná cena“). Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

 

19. Zmluva o dielo 

 

 Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvy o dielo v lehote viazanosti ponúk. Na základe výsledku 

postupu zadávania tejto zákazky bude Zmluva o dielo uzavretá medzi verejným obstarávateľom 

na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane. Uzavretá zmluva nesmie byť v 

rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  

 Návrh Zmluvy o dielo predloží víťazný uchádzač v lehote 3 dní od doručenia oznámenia o 

výsledku verejného obstarávania. Pri podpise zmluvy predloží víťazný uchádzač originály, alebo 

overené kópie dokladov podľa bodu 12. Výzvy. 

 

 

20. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu 
 

 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční  dňa 24.10.2017 o 11.00. hod. Ponuky sa budú 
vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Víťazom sa stane uchádzač s najnižšou 

celkovou cenou. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí.  

 Vyhodnotenie ponúk je neverejné bez účasti uchádzačov. 
 

21. Ponuka  je súčasťou  prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk sa neriadi ustanoveniami § 53 ZVO 

 

22. Ďalšie informácie 

 
Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom. Verejný obstarávateľ určil na 

komunikáciu e-mailovú adresu: imrich.vozar@elauk.sk 
 

 Príjemca  elektronickej pošty je  povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi. 

 
Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu. 
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Dulov, dňa 9.10.2017 

 
Spracoval: Ing. Imrich Vozár, osoba poverená VO 

         

                                                                 
            

       ...................................................... 
       Ing. Jozef Šamaj starosta obce 

 

 
Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch 
Príloha č. 3 Návrh ZOD 

Príloha č. 4 Nenacenený výkaz výmer – samostatný dokument 
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PRÍLOHA č.1 

 
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ  

 
Verejný obstarávateľ: Obec Dulov, 018 52  Dulov 168 

 

Názov zákazky:  ,,1. etapa – odstránenie mimoriadnej závažnej 
enviromentálnej situácie - ČOV DULOV,, 

 
Obchodné meno           : 

sídlo uchádzača  : 
IČO   :  

Kontaktná osoba : 

Mail   : 
Telefón   :  

 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria č.1, ktorý je platcom DPH: 

 

Cena bez DPH                             EUR 

Výška DPH v %                            % 

Výška DPH v EUR                            EUR 

Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH („navrhovaná 
zmluvná cena“) 

                           EUR 

 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria č.1, ktorý nie je platcom DPH: 

 

Celková navrhovaná zmluvná cena  („navrhovaná 

zmluvná cena“) 

                           EUR 

 
 

 

Týmto čestne vyhlasujem, že súhlasím so všetkými podmienkami určenými verejným 

obstarávateľom vo výzve na predloženie ponúk a že všetky dokumenty a údaje uvedené v 

ponuke sú pravdivé a úplné a  podpísané štatutárnym zástupcom  alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača. Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného 

vyhlásenia.  

 

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

 

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

podpis štatutárneho 
zástupcu/oprávnenej osoby a odtlačok 

pečiatky  
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PRÍLOHA č.2  

 

Vyhlásenie uchádzača o subdodávateľoch 

V zmysle § 41 ods.1 ZVO uvádzame, že na realizácii predmetu zákazky s ,,1. etapa – odstránenie 

mimoriadnej závažnej enviromentálnej situácie - ČOV DULOV,, 

a) celý predmet zákazky uskutočníme vlastnými kapacitami  
 

b) máme v úmysle zadať nasledovný podiel zákazky nasledovným 
subdodávateľom, ktorých uvádzame v priloženej tabuľke  

 
 

Por. 
Číslo 

Obchodné meno IČO Podiel 
na 
realizácii 
zákazky 
v %  

Predmet 
subdodávky  

Osoba oprávnená 

konať za 
subdodávateľa 

(meno a priezvisko, 
funkcia)  

 

1 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 

Poznámka: V prípade a) uchádzač uvedie v stĺpci Obchodné meno 0 (nula), v prípade b) uchádzač 

vyplní tabuľku, v ktorej uvedie všetkých subdodávateľov. 

Navrhovaní subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u 

nich 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 

 

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

 

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

Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej 
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osoby a odtlačok pečiatky 

 

         PRÍLOHA č. 3 

Obchodné podmienky +ZoD 

 

Úspešný uchádzač predloží na uzavretie zmluvu textovo totožnú s návrhom, ktorý predložil 
v ponuke. Obstarávateľ uzavrie zmluvu   s úspešným/úspešnými  uchádzačom/uchádzačmi v lehote 

viazanosti ponúk podľa § 56 ZVO 

 
1. Verejný obstarávateľ predkladá Časti D Návrh zmluvy o dielo, do ktorého uchádzač doplní svoje 

návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených na vyhodnotenie ponúk, vrátane svojich 
identifikačných údajov – vyznačené červene. V tomto dokumente s časťou obchodných podmienok 

na zhotovenie diela sa uvedie zoznam príloh, ktoré tvoria zmluvnú dokumentáciu a budú 

nedeliteľnou časťou uzatvorenej zmluvy. Všetky dokumenty tvoriace zmluvnú dokumentáciu sa 
považujú za navzájom vysvetľujúce zmluvné dokumenty a v prípade ich nejednoznačnosti alebo 

odchýlky sa uplatňujú v takom poradí, v akom budú uvedené v zmluve teda v poradí určujúcom ich 
dôležitosť z hľadiska ich významu vo vzťahu k uzavretej zmluve. 

 
2. Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky podmienky a stanovenú štruktúru. Text návrhu 

zmluvy vrátane jej príloh nesmie obsahovať doplnené obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti 

a nesmie sa zmeniť podstatným spôsobom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s Oznámením 
o vyhlásení verejného obstarávania, so súťažnými podkladmi, ako aj s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom.  
 

3. Vyplnený návrh zmluvy vrátane príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného 

obstarávateľa týchto súťažných podkladov, musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym 
orgánom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej 

vystavenia , v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. Zmluvu s prílohami musí 

uchádzač akceptovať Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude kontrolované napr. výpisom z 

obchodného, resp. živnostenského registra alebo iným relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, 
že osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená k tomuto úkonu. 

 

4. Verejný 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 
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Zmluva o dielo č. 02/ 2017 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany: 

1. Objednávateľ: 

Obchodné meno: Obec Dulov 
Sídlo:    018 52 Dulov 168 

Štatutárny orgán:  Ing. Jozef Šamaj  – starosta obce 
IČO:                 00317217 

DIČ:    202060889   

Bankové spojenie:                   Príma banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:                              44 2509 3001 

IBAN :                                    SK67 5600 0000 0044 2509 3001 
Telefón:                     +421 42 447 11 00 

E-mail:    obecdulov@stonline.sk 

 

a 

2. Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:   

Sídlo:     

Štatutárny orgán:              

IČO:                

IČ DPH:                            

Zapísaný:                                    

Bankové spojenie                         

IBAN :                                         

Telefón:                                      

E-mail                 

  

 

Čl. 1.  Východiskové údaje 

Názov stavby: „1. Etapa – odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej  

                                           situácie – ČOV DULOV“ 

Investor stavby: Obec Dulov 

Miesto stavby: Obec Dulov –  Čistiareň odpadových vôd 

Zhotoviteľ stavby: XXXXXXXXXXXXX 

Verejná súťaž :  Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZVO 

 

Čl. 2. Predmet plnenia 
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2.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo: „1. Etapa – odstránenie mimoriadne závažnej 

environmentálnej situácie – ČOV DULOV“  v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí 

Prílohu č.1 k tejto zmluve, ďalej len „dielo", a odovzdať ho objednávateľovi v mieste stavby podľa 

ČI. 1 tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. Taktiež 

sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii diela. 

2.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje používať výhradne také stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a 

zariadenia, ktoré sú v súlade s projektovou dokumentáciou, a ktoré majú vlastnosti určené 

platnými STN, spĺňajú aj požiadavky na mechanickú pevnosť a stabilitu, požiarnu bezpečnosť, 

hygienické požiadavky, ochranu života, zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, 

ochrana proti hluku, úspora energie, aby boli po celú dobu životnosti spôsobilé na užívanie na 

účel, na ktorý je určené. Zhotoviteľ ručí za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia 

sú nové, prvej akosti, homologizované pre Slovenskú republiku a vyhovujú platným predpisom 

a technickým normám. 

2.3. Odovzdaniu diela budú predchádzať kvalitatívno-technické kontroly zo strany objednávateľa 

podľa dohodnutého vecného rozsahu a čiastkových termínov. Zhotoviteľ je povinný umožniť 

vykonanie kontroly realizácie diela zástupcom investora, príslušným kontrolným orgánom, 

autorskému dozoru, štátnemu dozoru. Pri skúškach a pri prácach, ktoré majú byť zakryté alebo 

neprístupné je zhotoviteľ povinný aspoň 3 pracovné dni vopred písomne vyzvať objednávateľa 

na účasť pri ich realizácii. 

2.4. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené, vrátane vykonania skúšok a 

revízií preukazujúcich kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých v tejto zmluve a 

predpísaných projektom stavby pre realizáciu, ak sa vyžadujú. 

2.5.  Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú k 

zhotoveniu predmetného diela potrebné, najmä: 

a) Zhotoviteľ ručí za to, že osoba, resp. osoby pracujúce na diele v jeho mene preukázateľne 

majú počas výkonu týchto prác požadovanú zdravotnú spôsobilosť, ak sa vyžaduje právnymi 

predpismi (napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri práci riadne používajú osobné 

ochranné pracovné prostriedky a dodržiavajú zákaz požívania alkoholických nápojov, omamných 

látok a psychotropných látok a zákaz fajčenia. Zhotoviteľ je povinný dodržiavanie týchto 

povinností u svojich zamestnancov priebežne kontrolovať. Taktiež je povinný najneskôr v deň  

nástupu  na výkon  prác na diele informovať svojich zamestnancov, že sú povinní podrobiť sa 

kontrole na požitie alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a to aj v prípade, ak 

by túto kontrolu vykonával poverený zástupca objednávateľa (viď. 2.6). 

b) Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci ako aj predpisov, na úseku protipožiarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanými na 

výkon práce na realizácii diela podľa tejto zmluvy. Splnením uvedených povinností nie sú dotknuté 

ostatné povinnosti zhotoviteľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 

ochrany vo vzťahu k jeho zamestnancom pracujúcim na diele. Zhotoviteľ v celom rozsahu 

zodpovedá za vytvorenie podmienok určených právnymi a ostatnými predpismi o bezpečnosti a 

ochrane zdravia pri práci voči svojim zamestnancom na stavenisku, vrátane zaškolenia ako aj 

reálneho zabezpečenia bezpečného správania sa zamestnancov. Je povinný určiť osobu 

zodpovednú za úsek BOZP, s ktorou môže objednávateľ riešiť túto problematiku. Túto osobu, t. 

j. jej meno priezvisko, telefonický kontakt, prípadne aj fax a E-mail sa zaväzuje oznámiť 



 
Obec Dulov, 018 52  Dulov 168 

 
 

Č. sp.: 160/2017/AB2-5 

 
11 

 

objednávateľovi písomne, najneskôr v deň nástupu na realizáciu diela podľa tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá aj za dodržiavanie právnych a ostatných predpisov 

upravujúcich povinnosti zamestnávateľa voči svojim zamestnancom, ktoré sú platné na úseku 

požiarnej ochrany. V prípade, že sú na stavenisku/montážnom pracovisku súčasne viacerí 

poddodávatelia, zodpovedá za úsek BOZP a požiarnej ochrany každý z nich samostatne za svojich 

zamestnancov a za svoj pracovný priestor (časť staveniska), vymedzený po dohode s 

objednávateľom. Tento priestor je každý z nich povinný udržiavať v riadnom stave od nástupu až 

do ukončenia a odovzdania diela. 

c)  Zhotoviteľ počas zhotovovania diela zabezpečí na stavenisku zodpovedného zástupcu, 

ktorým je stavbyvedúci pre inžinierske stavby, podľa ponuky zhotoviteľa vo verejnej súťaži podľa 

čl. 1. Meno zástupcu zhotoviteľa je XXXXXXXXXXXXXXXXXX, č.t. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2.6. Ak objednávateľ v rámci kontroly realizácie diela požiada zamestnanca zhotoviteľa o podrobenie 

sa skúške na požitie alkoholu, psychotropných alebo omamných látok, tento je povinný sa tomu 

podrobiť. Ak sa podrobil, pričom výsledok bol pozitívny, je objednávateľ oprávnený žiadať od 

zhotoviteľa, aby takúto osobu ihneď vykázal z pracoviska. 

2.7. Zhotoviteľ počas realizácie diela je povinný viesť stavebný denník a sprístupniť ho 

objednávateľovi na nahliadnutie a zapisovanie dôležitých záznamov týkajúcich sa priebehu diela 

v rámci kontroly prác na diele. 

Čl. 3.  Čas plnenie diela 

3.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej 

v čl.2 tejto zmluvy v termíne do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

podľa vecného a časového harmonogramu vykonaných prác a dodávok v Prílohe č.2 k tejto 

zmluve (uvedená je lehota kompletného zhotovenia diela od účinnosti zmluvy o dielo). 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v termíne do 

14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ nie je povinný odovzdať 

zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu podľa bodu 

11.10 tejto zmluvy. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa nie je 

zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska. 

Odovzdanie bude realizované osobitným zápisom. Lehota výstavby a kompletného zhotovenia 

diela začína plynúť odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

3.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením vrátane odstránenia vád 

a nedorobkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa považuje 

deň, kedy bol obojstranne podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Za objednávateľa zápis 

o odovzdaní a prevzatí diela podpisuje štatutár alebo štatutárom poverený zástupca 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné 

zariadenia, zvyšný materiál na stavenisku (montážnom pracovisku) tak, aby mohol objednávateľ 

dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko (montážne pracovisko) je zhotoviteľ povinný úplne 

vypratať a upraviť do 2 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela s výnimkou vecí, ktoré potrebuje 

na odstránenie prípadných vád a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zápise o 

odovzdaní a prevzatí diela. 

3.4. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje 

dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom. 
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3.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

3.6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku prekážky, ktorá bráni 

alebo sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania postupových termínov. 

3.7 V prípade nepredvídateľných okolností, akými sú predovšetkým živelné katastrofy a nepriazeň 

počasia (vytrvalý dážď, sneh alebo iné meteorologické obtiaže), môže zhotoviteľ prerušiť práce 

s tým, že ich bude realizovať hneď ako to bude možné; lehota počas prerušenia prác neplynie. 

Prerušenie prác z uvedených dôvodov musí mať zhotoviteľ písomne odsúhlasené štatutárom 

objednávateľa. 

Čl. 4. Cena diela 

4.1. Cena musí byť stanovená podľa § 3 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 vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. 

 

 Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách. 

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení: 
▪ cena bez DPH, 

▪ výška DPH v %, 
▪ výška DPH v EUR, 

▪ navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH  

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť, že 

nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 
 

4.2. Kvalitatívne a dodacie podmienky, za ktorých platí dohodnutá cena, sú vymedzené: 

• rozsahom a obsahom výkazu výmer . 

• slovenskými technickými normami a jednotlivými ustanoveniami tejto zmluvy 

• zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v neskoršom znení 

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena predmetu plnenia je cenou maximálnou, ktorú nie je možné 

meniť iba s výnimkou prípadov force majeur (vyššej moci) podľa čl. 10 tejto zmluvy – práce 

naviac.  

4.4. Ceny, ktoré sa vzťahujú na práce naviac budú ocenené podľa cenníka CENEKON 2016 so zľavami 

10% alebo po dohode zmluvných strán. Naviac objednávateľom požadované práce a dodávky, 

ktorých položky sú obsiahnuté v rozpočte budú ocenené jednotkovými cenami uvedenými v 

tomto rozpočte. 

4.5.  Cena diela obsahuje všetky súvisiace náklady zhotoviteľa na úplnú realizáciu a sfunkčnenie 

predmetu diela vrátane: Dopravy, montáže a úprav, stráženia, vybudovania, prevádzky, údržby 

a vypratania zariadenia staveniska, vedľajších rozpočtových nákladov, technickej dokumentácie 

pre kolaudačné konanie (doklady o vykonaných skúškach konštrukcii, osvedčení o výrobkoch, 

revíznych správ, tlakových a funkčných skúšok a pod.), dodávky a montáže interiéru so všetkými 

povrchovými úpravami interiéru, PD skutočného vyhotovenia stavby, odskúšania a pod.  
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Čl. 5.  Platobné podmienky 

5.1.   Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela bude uhradená  objednávateľom na  

základe   vystavenej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi po odovzdaní diela  

v zmysle bodu 3.5. zmluvy 

5.2.  Faktúra musí mať náležitosti účtovného a daňového dokladu v súlade s úst. § 71 ods. 2 zákona 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, identifikačné údaje 

strán v súlade s § 3a Obchodného zákonníka, číslo zmluvy a názov stavby. Jej prílohou musí byť 

súpis prác a dodávok odsúhlasený povereným zástupcom objednávateľa. 

5.3.  Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vystavenej faktúry 

objednávateľovi. Pri sankčnej faktúre je splatnosť 15 kalendárnych dní od jej doručenia.   

5.4.  V prípade, že platobný doklad nebude obsahovať požadované náležitosti alebo niektorý z údajov 

bude nesprávne uvedený alebo nebude obsahovať požadovanú prílohu, objednávateľ ho bez 

meškania vráti zhotoviteľovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pričom Zhotoviteľ je povinný na 

opravenej faktúre uviesť novú lehotu splatnosti podľa ods. 4. Počas doby od vrátenia faktúry po 

doručenie jej opraveného vyhotovenia objednávateľ nie je v omeškaní. 

5.5. Na realizáciu diela nebudú zo strany objednávateľa poskytované preddavky. 

5.6. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj z finančných 

prostriedkov verejných  rozpočtov, objednávateľ nebude v omeškaní s platením ceny  za dielo, 

ak cenu  za dielo zaplatí v lehote do 5 dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov 

z verejných  rozpočtov na bankový účet objednávateľa (posun splatnosti).   

 

 

Čl. 6.Vykonanie diela 

6.1. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať 

práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá 

objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia. Objednávateľ určí svojho povereného 

zástupcu stavebného dozoru do lehoty podpisu zmluvy. 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady dať vytýčiť podzemné vedenia na základe vyjadrení 

správcu resp. vlastníka sieti. Za všetky škody spôsobené stavebnou činnosťou na podzemných 

vedeniach zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.  

6.3. Zhotoviteľ je povinný konzultovať výber materiálov a zariadení, ktoré majú byť zabudované na 

stavbe a nie sú jednoznačne určené. Takisto je zhotoviteľ povinný pri výbere dodávok, 

materiálov, povrchov, farieb a pod. postupovať pri realizácií v súčinnosti s povereným zástupcom 

objednávateľa. 

6.4.  Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a 

výškové body. Zhotoviteľ súčasne v situácií presne vymedzí hranice staveniska. 

6.5. Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí zemníky a skládky odpadov a sute z realizácie 

stavebnej časti. 
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6.6.  Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za 

ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší čas ako dohodnutý čas užívania uhrádza 

zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní. 

6.7. Stroje, zariadenia a materiály vo vlastníctve zhotoviteľa, ktoré zostali po likvidácií zariadenia 

staveniska sú majetkom zhotoviteľa. Tieto je zhotoviteľ povinný odstrániť v termíne do 5 dní od 

odovzdania diela. V prípade, že nebude zo strany zhotoviteľa tento termín dodržaný môže 

objednávateľ začať fakturovať zhotoviteľovi čiastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 deň. Zároveň 

je objednávateľ povinný písomne vyzvať zhotoviteľa na odstránenie jeho majetku. Ak ani po 

opakovanej výzve zhotoviteľ nevyprace dotknutý majetok, môže objednávateľ tento zlikvidovať, 

pričom náklady spojené s likvidáciou bude fakturovať zhotoviteľovi. 

6.8. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, 

montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun 

zo skladov (subdodávateľov) na stavenisko. 

6.9.  Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie objektu. Na stavenisko môžu vstupovať iba 

poverení pracovníci objednávateľa, alebo osoby, ktoré títo poverení pracovníci doprevádzajú.: 

• štatutárny zástupca objednávateľa a osoba zodpovedná za investičnú výstavbu 

• stavený dozor 

• autorský dozor 

• ostatní poverení pracovníci objednávateľa 

 Okrem takto vyšpecifikovaných osôb, môže na stavenisko vstupovať osoba vykonávajúca štátny 

stavebný dohľad. 

6.10. Zhotoviteľ' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

6.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady 

odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

6.12. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela. 

6.13. Stavebný dozor uvedie v stavebnom denníku zoznam prác, ktoré chce pred zakrytím skontrolovať 

a prevziať. Zhotoviteľ bez prevzatia týchto prác stavebným dozorom nemôže tieto práce zakrývať. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať povereného zástupcu objednávateľa telefonicky na kontrolu prác, 

ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 24 hod. vopred (od hodiny 

doručenia výzvy ). Ak sa zástupca objednávateľa nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, 

bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 

týchto prác je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri 

dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané. Vtedy náklady znáša Zhotoviteľ. 

6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred povereného zástupcu 

objednávateľa k účasti na skúškach. 

6.15. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. 

6.16. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela, rozsah vlastníctva je viazaný na 

úhrady vykonaných prác zhotoviteľa. Uhradené dielo alebo časť diela je vlastníctvom 

objednávateľa. 

6.17. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela, zaškoliť  
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obsluhu všetkých zabudovaných zariadení. Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov a 

zaškolenie obsluhy sú súčasťou zmluvnej ceny podľa článku 4.tejto zmluvy. 

6.18. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi (najneskôr k termínu odovzdania) certifikáty 

všetkých použitých stavebných a konštrukčných materiálov diela - v zmysle stavebného zákona, 

predpísané revízne správy, spracovanú príručku užívania diela (spôsob používania, údržbu, 

pravidelné kontroly a revízie a pod.). 

6.19. Odovzdanie zhotoveného diela: 

a) Zo strany zhotoviteľa bude splnená povinnosť zhotoviť dielo až jeho riadnym ukončením a 

odovzdaním a to bez vád a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu diela. 

b) O ukončení stavby Zhotoviteľ písomne listom upovedomí objednávateľa najneskôr 3 dní pred 

preberacím konaním. 

c) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou (napr. revízne 

správy a pod.). Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. 

d) V prípade, ak počas preberacieho konania budú zistené vady a nedorobky, Objednávateľ 

dielo neprevezme a vyzve  zhotoviteľa na odstránenie  vád a nedorobkov. Zhotoviteľ po 

odstránení vád a nedorobkov opätovne upovedomí objednávateľa, že je dielo ukončené a 

pripravené k preberaciemu konaniu. Objednávateľ následne na to určí nový termín 

preberacieho konania. 

e) Zhotovené dielo sa bude preberať ako celok, alebo sa preberanie môže uskutočniť po 

dokončení jednotlivých  stavebných objektov za predpokladu, že objekt je spôsobilý na 

užívanie. 

f) Náklady  spojené  so zabezpečovaním dokladovej časti  k preberaciemu konaniu  znáša  

zhotoviteľ. 

6.20. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti výkazu výmer v súťaži. 

6.21. Všetky povinnosti vyplývajúce zo vstupu zhotoviteľa do areálu zabezpečuje zhotoviteľ sám. 

6.22. Poverený zástupca objednávateľa je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tvarov, 

kvality a množstiev prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané a zhotoviteľ je povinný: 

a) zvýšiť, alebo znížiť množstvá prác uvedených v zmluve (v súlade s bodom 4.4 a 4.5 tejto 

zmluvy), 

b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor určí k nevykonaniu, 

c) zmeniť druh prác, 

d) zmeniť výšku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, 

e) vykonať dodatočné práce nevyhnutné na dokončenie diela, 

f) zmeniť následnosť alebo časovú nadväznosť výstavby ktorejkoľvek časti diela. 

 

Uvedené zmeny budú riešené dodatkami k tejto zmluve. 

6.23. Objednávateľ je oprávnený po dohode so zhotoviteľom dodať zhotoviteľovi práce a materiál, 

ktoré vie objednávateľ zabezpečiť za nižšie ceny ako má v položkovitom rozpočte uvedené 

zhotoviteľ. Rozdiel v cene a znížené náklady zhotoviteľa potom zhotoviteľ premietne na 

objednávateľa formou zľavy z celkovej ceny diela. Po dohode zmluvných strán môže byť takýto 

materiál predaný objednávateľom zhotoviteľovi aj v cenách podľa položkovitého rozpočtu a 
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potom zhotoviteľ' nebude v rámci uvedeného poskytovať zľavy.  

6.24. Štatutárny zástupca objednávateľa si vyhradzuje právo odsúhlasiť všetkých subdodávateľov diela 

(subdodávateľov). Každú prácu a každý dodávaný materiál pred samotnou realizáciou alebo 

dodaním vopred písomne odsúhlasuje stavebný dozor objednávateľa. 

6.25. Ak o to požiada stavebný dozor, zhotoviteľ je povinný poskytnúť mu podrobný rozpis (rozbor) 

ktorejkoľvek jednotkovej ceny uvedenej v ponuke. 

 

Čl. 7. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

7.1.   Dielo je zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela, ďalej len „protokol". Podpisuje ho zhotoviteľ alebo ním písomne 

poverená osoba a poverený zástupca objednávateľa . 

7.2.  Protokol má obsahovať okrem obvyklých údajov týkajúcich sa označenia zmluvných strán, stavby, 

diela, hodnoty diela a pod. aj súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa také vyskytnú), 

dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo 

zodpovednosti za vady. Zhotoviteľ je povinný nedorobky a drobné vady odstrániť v dohodnutej 

lehote. Protokol musí obsahovať zoznam certifikátov použitých stavebných materiálov, certifikáty 

výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, a zoznam predpísaných skúšok a revízii, ak sa 

vyžadujú a boli úspešne vykonané, informácie vzťahujúce sa k záruke, spolu s príslušnou 

dokumentáciou. 

7.3. Návrh protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je povinný vypracovať a predložiť Zhotoviteľ. 

7.4.  Prípadné drobné nedorobky zistené pri preberaní predmetu tejto zmluvy, ktorých charakter 

umožňuje užívanie predmetu zmluvy, nie sú dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy 

objednávateľom. 

7.5. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, najmä však po predložení návrhu protokolu o odovzdaní a 

prevzatí diela umožniť objednávateľovi v plnom rozsahu vykonať kontrolu realizácie diela, skúšky 

jej vlastností, podať všetky nevyhnutné odborné vysvetlenia za účelom posúdenia, či je dielo 

vykonané riadne v súlade príslušnými normami platnými v SR a v súlade s touto zmluvou. 

7.6.  Uvedené platí primerane aj na protokol o odovzdaní a prevzatí diela v rozsahu jednotlivých častí, 

ak tak bolo dohodnuté. 

 

Čl. 8. Záručná doba, zodpovednosť za vady 

8.1.  Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu 60 mesiacov na stavebnú časť a 24 mesiacov na 

technologickú časť, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vady diela. Na zariadenia a dodávky, 

ku ktorým bol výrobcom vydaný záručný list, sa záruka riadi týmto záručným listom. Záručná 

doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.  

8.2.  Uplatnením nároku objednávateľa z vád diela sa plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela 

prerušuje, a to až do doby odstránenia týchto vád (neplatí pre drobné vady, ktoré nebránia 

užívaniu diela). 
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8.3.  Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve 

a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu 

stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov. 

8.4. Oznámenie o uplatnení nároku z vád diela musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí 

obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza, popis ako sa vada prejavuje a 

označenie nárokov z vád. Rozoznávajú sa: 

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol  zistiť pri prevzatí  diela  a vyskytnú sa v 

záručnej  dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracovných 

dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho 

obdŕžaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú 

lehotu odstránenia vady. 

8.5.   Havarijné stavy je zhotoviteľ povinný odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom, najneskôr 

do 24 hodín. 

8.6.  Riadne uplatnené nároky objednávateľa z vád diela sa riadia ustanovením § 560 Obchodného 

zákonníka. 

8.7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť na svoje náklady riadne ohlásené vady, za ktoré zodpovedá, v 

čo najkratšom čase. Zodpovedá za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou a činnosťou jeho 

poddodávateľov pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá aj za škody spôsobené 

závadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbaním jeho povinností. Za škody, 

ktoré vznikli nesprávnou prevádzkou po odovzdaní diela, nenesie zhotoviteľ zodpovednosť. 

8.8. Za porušenie zmluvy sa bude  považovať aj vadné plnenie diela zo strany zhotoviteľa,  na ktoré 

bol objednávateľom v priebehu realizácie písomne upozornený zápisom v stavebnom denníku, 

kde bude výslovne uvedené, že sa jedná o závažné vadné plnenie a ktoré zhotoviteľ napriek 

tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote do 14 dni odo dňa vykonania takéhoto 

zápisu. Vadným plnením sa rozumie také plnenie, ktoré výrazne znižuje kvalitu diela, alebo mení 

jeho charakter.   

8.9 V prípade neodstránenia vady v dohodnutom termíne je objednávateľ oprávnený zabezpečiť jej 

odstránenie inou osobou na náklady zhotoviteľa. 

Čl. 9. Sankcie a zodpovednosť za vady 

9.1.  Pri omeškaní zhotoviteľa s odovzdaním diela (t.j. pri omeškaní v lehote kompletného zhotovenia 

diela  od  účinnosti zmluvy o dielo) je objednávateľ oprávnený účtovať od zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu vo výške 500,-€ za každý začatý deň omeškania. 

9.2.  Za omeškanie zhotoviteľa s odstránením prípadných zjavných vád a nedorobkov, resp. 

reklamovaných vád, v dohodnutých termínoch, je objednávateľ oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa za každú vadu alebo nedorobok zmluvnú pokutu 50 € za 1 deň až do odstránenia 

poslednej vady. 

9.3.  Objednávateľ je oprávnený od zhotoviteľa požadovať pokutu za nedodržanie termínu nástupu 

na odstránenie závad 100,-€ za 1 deň omeškania. 
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9.4.  Odstúpením zhotoviteľa alebo objednávateľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných 

sankcií a náhradu škody. 

9.5.  Úhradou zmluvnej sankcie nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej 

porušením povinnosti druhej strany vznikla.   

9.6. Bez súhlasu objednávateľa nie je možná realizácia postúpenia pohľadávok. Zhotoviteľ nesmie bez 

predchádzajúceho súhlasu objednávateľa preniesť záväzky alebo pohľadávky zo zmluvy na tretiu 

osobu. Zhotoviteľ je ale oprávnený uvedenú zmluvu realizovať cez svojich poddodávateľov. 

Čl. 10. Okolnosti vylučujúce  zodpovednosť (vyššia moc) 

10.1. Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, tieto ani nemôžu 

ovplyvniť ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zánik, napr. živelné pohromy, vojna, štrajk, zmena 

právnych predpisov, zásahy štátnych orgánov a pod. 

10.2. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 

374 Obchodného zákonníka. 

10.3. Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným 

pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením zaslaným druhej strane do 2 

mesiaca od vzniku takýchto okolností. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom 

doručenia oznámenia a skutočnosťou, že tieto okolnosti trvajú. 

10.4. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je 

zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho 

zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhrada nákladov bude 

dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním zabezpečovacích prác. Návrh predloží zhotoviteľ. 

 

Čl. 11. Ostatné ustanovenia 

11.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných  

poradách v dohodnutých termínoch. 

11.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, platné technické normy, 

špecifikácie dodané objednávateľom a podmienky tejto zmluvy. 

11.3. Zhotoviteľ postupuje pri zhotovení diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na 

diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác 

na diele a za poriadok na stavenisku vrátane negatívnych vplyvov na životné prostredie. V tejto 

súvislosti sa Zhotoviteľ zaväzuje, že bude dbať o starostlivosť o životné prostredie a pri svojej 

činnosti pre objednávateľa bude konať v zhode s normou EN ISO 14 001. 

11.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu predmetu 

tejto zmluvy. 

11.5. Možnosť odstúpenia od zmluvy: 

a) Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve,  

zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane,  ktorá je porušením povinností dotknutá. 

Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Ak omeškanie  dlžníka  alebo  veriteľa znamená podstatné porušenie jeho zmluvnej 
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povinnosti je druhá strana oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi strane v omeškaní 

bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. 

b) Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak: 

• Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane mešká so zhotovovaním diela viac ako 5 

kalendárnych dní 

• Zhotoviteľ alebo objednávateľ neplní úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú vplyv 

na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby 

• Zhotoviteľ   bude   vykonávať   stavebné   práce   v   rozpore   s podmienkami 

dohodnutými v zmluve alebo technologickými  postupmi  určenými platnými predpismi 

• ak   objednávateľ   neposkytne   zhotoviteľovi   spolupôsobenie   potrebné   pre realizáciu 

tejto zmluvy a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo alebo vykonať 

ho načas 

•  ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 14 dní neprevezme zhotoviteľom 

ponúknuté a riadne dokončené dielo, alebo neurobí aspoň opatrenia nasvedčujúce 

ochote objednávateľa dielo prevziať, 

Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody. Odstúpenie je možné aj od 

čiastočne splnenej zmluvy. 

11.6. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce a opustiť stavenisko, v opačnom prípade 

znáša všetky následky a škody s tým spojené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných 

podmienok. 

11.7. Túto zmluvu je možné vypovedať z dôvodu závažného porušenia zmluvy : prekročenie termínu 

zhotovenia diela, z dôvodov na strane zhotoviteľa, o viac ako 14 kalendárnych dní omeškania. 

Výpoveď sa dojednáva s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa 

mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

11.8. Pri porušení povinností podľa tejto zmluvy niektorou zo zmluvných strán, ak oprávnená strana 

nevyužije právo odstúpiť od zmluvy alebo vypovedať ju, má to za následok povinnosť druhej 

strany pristúpiť na zmenu zmluvy v tej časti, ktorá je porušením povinnosti dotknutá. 

11.9. Zmluvné strany sa  zaväzujú, že obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré 

im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu 

dotknutej strany, s výnimkou investora, a ani tieto informácie a iné skutočnosti nepoužijú pre 

iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, 

technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré 

zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

11.10. Zhotoviteľ sa zmluvne zaviaže zložiť depozit 10% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet 

Objednávateľa a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit 

je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú 

v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok 

na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť 

svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť Zhotoviteľovi depozit v plnej 

výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k 

riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať vrátenie depozitu počas trvania 

zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ môže namiesto depozitu predložiť objednávateľovi neodvolateľnú 

bankovú záruku vystavenú bankou. 
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11.11. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami 

a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

11.12.  Verejný obstarávateľ určuje pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy v zmysle 

§ 41, ods. 4 ZVO:  zhotoviteľ je povinný oznámiť verejnému obstarávateľovi akúkoľvek zmenu 

subdodávateľa. Pravidlá: Zmenu subdodávateľa ohlási najneskôr 24 hodín pred nástupom nového 

subdodávateľa; predloží oprávnenie subdodávateľa na uskutočňovanie stavebných prác v 

rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorý bude subdodávateľ uskutočňovať; zhotoviteľ 

o novom subdodávateľovi uvedie: údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu:  

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

11.13. Verejný obstarávateľ nevyžadujú údaje o dodávateľovi tovaru 

 

Čl. 12. Vlastnícke právo k zhotovenému  dielu a prechod  

nebezpečenstva škody na ňom 

12.1. Nebezpečenstvo náhodnej škody na zhotovovanom diele znáša Zhotoviteľ až do odovzdania diela 

objednávateľovi. Zhotoviteľ však nie je vlastníkom vecí, na ktorej sa dielo vykonáva. 

12.2. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, alebo odcudzenie vecí a majetku, ktoré mu 

objednávateľ odovzdal k zhotoveniu diela. 

12.3.  Zhotoviteľ je majiteľom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko na realizáciu diela počas celej 

výstavby a neodovzdal ich objednávateľovi. Nebezpečenstvo všetkých škôd na týchto veciach 

alebo týmito vecami pri realizácií  stavebného diela spôsobenými, nesie zhotoviteľ. Po prevzatí 

diela nebezpečenstvo škôd znáša objednávateľ. 

12.4.  Dňom obojstranného podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza na 

objednávateľa možnosť užívať a prevádzkovať dielo v plnom rozsahu. Vlastníctvo prechádza na 

objednávateľa až po uhradení všetkých faktúr. 

Čl. 13.Záverečné ustanovenia 

13.1. Zmeny tejto zmluvy je možné urobiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán, a to 

písomným dodatkom k zmluve. 

13.2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru  

prostredníctvom  svojich  štatutárnych orgánov alebo nimi  poverených  osôb. V prípade, že takéto 

riešenie je neúspešné, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie 

príslušnému súdu v SR. 

13.3. V ostatných veciach, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného 

zákonníka a ostatné právne predpisy, ktoré majú súvislosť s problematikou upravenou touto 

zmluvou. 

13.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

až po podpísaní zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom  

nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“) a zároveň po schválení dokumentácie 

zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania poskytovateľom NFP. V prípade neschválenia 

NFP, resp. postupu verejného obstarávania  je objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. 

13.5. Príloha č. 1 až 3 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. 
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13.6. Kde sa v tejto zmluve použije slovné spojenie „neodkladne" alebo „bez zbytočného odkladu" myslí 

sa tým v lehote najviac päť kalendárnych dní. 

13.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a 

jeden pre zhotoviteľa. 

 

Príloha č.1 Rozpočet stavby (nacenený výkaz výmer) 

Príloha č.2 Vecný a časový harmonogram 

 

 

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

 

 

Za zhotoviteľa:        Za objednávateľa: 

 


