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I.  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 

 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARAVÁTEĽA 

             Názov verejného obstarávateľa: Mesto Sliač 

             Sídlo verejného obstarávateľa: Letecká 1, 962 31 Sliač 

             Zastúpený: Ing. Daniel Dunčko 

             IČO: 00320277  

             Telefón: 045/ 5442253 

             Fax: 045/ 5442506 

             e-mail: zlatnikova@sliac.sk, stavby@sliac.sk  

             Stránkové hodiny v pracovných dňoch  čase od 07.30 do 15.30, na adrese kontaktného miesta   

             uvedeného v bode 1. Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1 písmeno b) zákona č. 25/2006 Z.z.  

             Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:  

             Ing. Jolana Zlatníková, tel.:. 045 5442 446, mobil: 0910 903625; e-mail: zlatnikova@sliac.sk 

             Rastislav Urda, mobil: stavby@sliac.sk  

 

 

2 PREDMET ZÁKAZKY 

   2.1 Názov predmetu zákazky: 

              „IBV Sliač – Rybáre, Juh Inžinierske siete, SO 01 verejný vodovod – zmena č.1,  SO 02 Verejná  

                splašková kanalizácia“ 

 

   2.2       CPV 

               Hlavný predmet - 

               Hlavný slovník : 45231300-8 

               Doplňujúce predmety    - 

               Hlavný slovník : 45332300-6, 45232150-8 

 
   2.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti „B1“ týchto súťažných podkladov. 

 

3 ZDROJ  FINANČNÝCH  PROSTRIEDKOV 

   3.1  Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov.  

   3.2   Verejný obstarávateľ nebude poskytovať zálohové platby. Financovanie sa bude realizovať  

bezhotovostným platobným stykom na základe vystaveného dokladu (faktúry). Zadávateľ zákazky 

uhradí zhotoviteľovi len jednu a to konečnú faktúru. Podmienkou jej vyplatenia je protokolárne 

odovzdanie a prevzatie diela a odstránenie všetkých zistených závad. Splatnosť daňového dokladu 

(faktúry) je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia zadávateľovi zákazky. 
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4 ZMLUVA 

   4.1   Výsledkom zadávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác je zmluva o dielo uzavretá 

podľa § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník). 

   4.2 Podrobné vymedzenie technických a zmluvných podmienok na realizáciu stavby tvorí časť „B1“ Opis 

predmetu zákazky a „B2“ Obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov. 

 

5 OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ 

   5.1 Uchádzač ako fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo skupina dodávateľov, ktorá je na trhu 

oprávnená realizovať stavbu a predložila ponuku. 

   5.2       Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo hnutie, sa verejnej 

súťaže nesmie zúčastniť. 

   5.3       Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 5.2, bude táto ponuka z verejnej súťaže vylúčená. 

   5.4       Verejný obstarávateľ môže podľa zákona pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní požiadať uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby 

predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov. 

   5.5 Záujemcom, resp. uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči 

zadávateľovi  zákazky spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na dodanie predmetu zákazky, 

ktorej ponuka bude prijatá, nemusí vytvoriť určitú právnu formu, ale musí stanoviť lídra skupiny, ktorý 

bude oprávnený prijímať pokyny od zadávateľa zákazky za všetkých členov skupiny a ktorý bude konať 

v mene všetkých ostatných členov skupiny. 

 

II.  DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE 

 

6 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI, 

RESP.  UCHÁDZAČMI 
    

   6.1     Komunikáciu medzi zadávateľom zákazky a záujemcami/uchádzačmi možno uskutočňovať písomne, 

prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky alebo ich kombináciou. Elektronická komunikácia je možná 

iba prostredníctvom e-mailovej adresy zlatnikova@sliac.sk, stavby@sliac.sk.   

   6.2 Poskytovanie vysvetlení, oznámenia, odovzdávanie podkladov a komunikácia (ďalej len „komunikácia“) 

medzi zadávateľom zákazky a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť 

a ochranu obsahu údajov uvedených v súťažných podkladoch a v ponuke a zaručí ochranu dôverných 

a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesie preskúmavať obsah týchto dokumentov 

pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie (t.j. lehoty na predkladanie ponúk). 

   6.3 Pri komunikácii elektronickým spôsobom zadávateľ zákazky stanoví spôsob potvrdenia o doručení 

predmetného dokumentu a záujemca/uchádzač je povinný stanoveným spôsobom potvrdiť prijatie 

písomnosti. Zadávateľ zákazky postup oznámi záujemcom elektronickou formou prostredníctvom 

kontaktnej osoby zadávateľa zákazky uvedenej v bode 1 pri predložení žiadosti o súťažné podklady.. 

   6.4 Elektronickú komunikáciu zadávateľ zákazky stanovuje pri vysvetľovaní súťažných podkladov, pri 

oznámení o vylúčení, pri vysvetľovaní ponuky, pri oznámení o neprijatí ponuky a oznámení 

o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

   6.5     Elektronická  komunikácia sa nepripúšťa  pri doručení  ponúk,  zmene  alebo doplnení  ponúk a pri 

             uplatnení revíznych postupov, kedy sa vyžaduje listinná forma a  doručenie  osobne alebo  bežným  

             doručovacím spôsobom v stanovených lehotách. 

mailto:zlatnikova@sliac.sk
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7 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

   7.1 V prípade nejasnosti alebo potreby objasnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených vo 

výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentoch poskytnutých zadávateľom zákazky v lehote na 

predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie.  

 
   7.2 Záujemca môže požiadať o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných 

podkladoch. Požiadavka o vysvetlenie musí byť doručená najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím 

lehoty na predkladanie ponúk.  

   7.3 Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov sa predkladajú iba elektronicky na e-mailovú adresu 

stavby@sliac.sk, zlatnikova@sliac.sk. Vysvetľovanie súťažných podkladov bude realizované iba 

elektronickou formou. E-mailové potvrdenie doručenia vysvetlení bude považované za preukázané 

doručenie. 

   7.4 Zadávateľ zákazky poskytne elektronickou formou (mailom) všetkým záujemcom, ktorí požiadali 

o súťažné podklady, vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk alebo doplnenie súťažných podkladov alebo iných dokumentov poskytnutých 

zadávateľom zákazky v lehote na predkladanie ponúk bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných 

dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie.  

8 OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 

   8.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, aby si 

sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky a začatie 

prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu 

záujemcov.  

   8.2 V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca 

môže dohodnúť termín obhliadky na e-maile: stavby@sliac.sk, zlatnikova@sliac.sk.  

   8.3 Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 

   8.4 Obhliadka po dohode s kontaktnou osobou  podľa bodu 8.2, sa môže uskutočniť najneskôr 6 dní pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.  

III.  PRÍPRAVA PONUKY 

9 JAZYK PONUKY 

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

    9.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, 

ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži v pôvodnom jazyku a súčasne doložené 

úradným prekladom do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti, predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia 

rozdielom v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. 

 

10 OBSAH PONUKY 

   10.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

11.1.1 Titulný  list s identifikačnými údajmi uchádzača s minimálne týmito údajmi (v prípade skupiny 

identifikačné údaje za každého člena skupiny) – obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho 

podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ 

DPH, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu / banky), číslo bankového účtu, kontaktné 

telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, adresa internetovej stránky uchádzača,  

mailto:stavby@sliac.sk
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10.1.2   Zoznam potvrdení, dokladov a dokumentov predložených podľa bodov 10.1.1 až 10.1.10, ktorý 

musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača; 

10.1.3  Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 

podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované vo výzve na predkladanie ponúk (§26,27,28); 

10.1.4   Návrh Zmluvy o dielo podľa časti „B2“ týchto súťažných podkladov s doplnenou identifikáciou 

uchádzača. Návrh zmluvy bude podpísaný štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom dodávateľa – 

skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať v mene dodávateľa v záväzkových vzťahoch a bude mať 

uvedený dátum predloženej ponuky + ocenený výkaz výmer. 

10.1.5   V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny (lídra 

skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať pokyny od verejného obstarávateľa za všetkých a konať v mene 

všetkých ostatných členov skupiny a ktorý bude zodpovedný za plnenie zmluvy, podpísanú všetkými 

členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. 

10.1.6   Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov uvedených v ponuke, 

podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý 

je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

10.1.7  Čestné vyhlásenie uchádzača, že súťažným podkladom a obchodným podmienkam v návrhu 

zmluvy o dielo rozumel a súhlasí s podmienkami určenými zadávateľom zákazky v súťažných podkladoch 

a v zmluvných podmienkach, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. 

10.1.8  Informáciu o kontaktnej osobe pre e-mailovú komunikáciu pre vysvetľovanie ponúk. 

Informácia musí obsahovať identifikáciu uchádzača (názov, sídlo), meno a priezvisko kontaktnej osoby, jej 

presnú e-mailovú adresu a telefonický kontakt; 

10.1.9   Vyhlásenie uchádzača o tom, že súhlasí so zverejnením svoje ponuky v Centrálnom registri 

dokumentov verejného obstarávania (CRDVO) v neobmedzenom znení, alebo vyhlásenie uchádzača 

o tom, že súhlasí so zverejnením svojej ponuky v CRDVO v obmedzenom znení, pričom vo vyhlásení 

vyznačí výrazne tie časti, ktorých sa obmedzenie týka (ktoré nebudú zverejnené). V prípade oboch 

vyhlásení ponuka uchádzača uložená na CD (DVD) nebude obsahovať rodné čísla a osobné údaje 

v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ako aj údaje, 

ktoré uchádzač vo vyhlásení označí za dôverné. Obmedzenie sa nemôže vzťahovať na údaje, týkajúce sa 

komisie, otvárania ponúk, ustanovenia podľa § 49 ods. 5 (§ 20 zákona) a povinnosti zverejňovania zmlúv 

podľa osobitného predpisu. 

10.1.10 CD (DVD) s celou ponukou. 

11         ZÁBEZPEKA 

   11.1   Na zabezpečenie viazanosti ponuky sa nevyžaduje zábezpeka.        

12 VYHOTOVENIE PONUKY 

   12.1 Ponuka musí byť vyhotovená v listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí 

byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným 

zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je čitateľný. Ponuka musí byť predložená aj v elektronickej 

forme. 

   12.2   Všetky strany originálu ponuky budú parafované osobou alebo osobami podpisujúcimi ponuku a uchádzač 

všetky listy ponuky očísluje arabskými číslicami poradovo vzostupne od čísla 1. 

   12.3 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke 

predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

   12.4 Ponuka musí byť pevne zviazaná tak, aby nebolo rozoberateľná, aby sa nedali strany ponuky vyberať, 

vymieňať a ani dodatočne vkladať. Predmetná požiadavka smeruje k ochrane ponúk a k zabráneniu 

svojvoľnej manipulácie s ponukami. Za nerozoberateľnú ponuku sa považuje aj hrebeňová väzba. 
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13 PLATNOSŤ PONUKY A LEHOTA VIAZANOSTI 

   13.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 30.10.2014 

   13.2    Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia zadávateľom zákazky oznámenej, prípadne primerane 

predĺženej viazanosti ponúk. 

14 NÁKLADY NA PONUKU 

   14.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 

verejnému obstarávateľovi. 

 

IV.  PREDKLADANIE PONÚK 

15 PREDLOŽENIE PONUKY 

   15.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka uchádzača, ktorý nedodrží ustanovenie § 39 

ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní bude z tejto súťaže vylúčená. 

   15.2 Uchádzač predloží ponuku (originál v listinnej forme a jej kópiu na nezmazateľnom/neprepisovateľnom 

elektronickom médiu CD, DVD... – celý obsah v jednom pdf formáte), ktorý bude obsahovať kompletnú 

ponuku s prekrytím osobných údajov a údajov označených ako dôverné v súlade s bodom 10.1.9. 

v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou v lehote a na adresu uvedenú vo Výzve na 

predkladanie ponúk.  

               

   15.3 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je pre predloženie ponuky v 

stanovenej lehote rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

 

 

16 OZNAČENIE OBALOV PONÚK 

      16.1 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: 

16.1.1   adresu uvedenú v bode 1 

16.1.2   adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania); ak ponuku 

predkladá skupina dodávateľov, je potrebné uviesť adresy všetkých členov skupiny dodávateľov, V prípade 

skupiny sa uvedie obchodné meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením "vedúci člen" a 

obchodné meno a sídlo všetkých členov skupiny. 

 16.1.3   označenie heslom súťaže "IBV Sliač – Rybáre Juh, Inžinierske siete, SO-01, SO-02"  

 
 

17 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

   17.1 Ponuky je potrebné doručiť v lehote a na miesto uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk. 

   17.2 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo Výzvy na predkladanie ponúk sa 

vráti uchádzačovi neotvorená. 
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18 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

   18.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk. 

   18.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej 

žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 

splnomocnenou osobou uchádzača v lehote a na adresu uvedenú vo Výzve na predkladanie ponúk 

a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk. 
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V.  OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK 

 

19 OTVÁRANIE PONÚK 
   19.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 30.06.2014 o 14.00 hod. na adrese: 

                   Miesto:               Mestský úrad                 

                   Obec (mesto):     Sliač                                             PSČ:       962 31 

                   Ulica:                  Letecká                                       Číslo:      1 

                   Miestnosť:           zasadacia miestnosť vo vedľajšej budove na ul. Leteckej 

 

   19.2 Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk. 

Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu 

uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. 

   1.3 Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen 

štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, 

originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu zo živnostenského 

registra (fyzická osoba - podnikateľ), resp. výpisu z obchodného registra (právnická osoba - podnikateľ, 

fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri). Poverený zástupca uchádzača sa preukáže 

preukazom totožnosti, originálom alebo úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia alebo výpisu 

zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra a originálom plnej moci uchádzača (alebo jej 

úradne overenou kópiou) na zastupovanie.    

1.4 Na otváraní ponúk za účasti uchádzačov  sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia názvy 

alebo obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na splnenie jednotlivých 

kritérií, určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk. 

   1.5 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na  predkladanie ponúk, bude doručená zápisnica 

z otvárania ponúk s uvedením zoznamu uchádzačov a ich návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených 

verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk. 

 

20 DÔVERNOSŤ PROCESU  VEREJNÉHO OBSTARTÁVANIA 
   20.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk 

a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby 

verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytnúť alebo zverejniť 

uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám. 

   20.2 Zadávateľ zákazky (aj členovia komisie) je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve 

a o informáciách označených ako dôverné, ktoré uchádzač  poskytol. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia 

týkajúce sa komisie, otvárania ponúk, ustanovenia podľa § 49 ods. 5 zákona a povinnosti zverejňovania 

zmlúv podľa § 47a Občianskeho zákonníka.  

   20.3   Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 

predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom a inými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č.215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných 

skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.) Uchádzač môže vo svojej ponuke označiť ako 

„Dôverné“ výhradne informácie uvedené v § 20 zákona. 

   20.4  Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu 

uchádzačov. 

   20.5   Všetky dokumenty, ktoré od zadávateľa zákazky obdrží uchádzač alebo dodávateľ, vrátane ich pracovníkov  

podľa požiadaviek zadávateľa zákazky a v súlade s uzavretou zmluvou o dielo, budú dôverné a nebude 

možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu zadávateľa zákazky.  
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21 PRESKÚMANIE PONÚK 

   21.1 Vyhodnocovanie ponúk je neverejné a nesmú sa ho zúčastniť uchádzači. 

   21.2 Komisia po otvorení obálok overí úplnosť predložených ponúk a každú overenú ponuku označí poradovým 

číslom a vyhodnotí ponuky podľa stanovených kritérií. 

   21.3 Do procesu vyhodnocovania ponúk podľa stanovených kritérií budú zaradené len tie ponuky, ktoré: 

 3.3.1   obsahujú náležitosti určené v bode 10 a 12, 

 3.3.2   zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto 

súťažných podkladoch, 

 

   21.4   Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 

s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, prostredníctvom ktorej bola 

vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

   21.5 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky zadávateľa zákazky na predmet zákazky a náležitosti 

ponuky podľa týchto súťažných podkladov, bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne 

oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty na podanie žiadosti o nápravu. 

 

22 OPRAVA CHÝB A VYSVETĽOVANIE PONUKY 

 

   22.1 V prípade zistenia zrejmých chýb v písaní a počítaní, ako aj v prípade zistených iných nedostatkov, komisia 

požiada uchádzača o vysvetlenie. 

   22.2 Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

   22.3 Iné vysvetlenie bude akceptované iba v prípade, ak ním nedôjde k zmene ponuky. V opačnom prípade bude 

ponuka vylúčená.  

    

23 VYHODNOTENIE PONÚK 
 

   23.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek 

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

uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.  
 

   23.2 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť 

k jej zmene.  
 

   23.3 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k uskutočňovanej stavebnej práci, 

komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu 

podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo 

dňa doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä: 

 a)  hospodárnosti stavebných postupov,  

 b)  technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na 

uskutočnenie stavebných prác,  

 c)  osobitosti stavebných prác navrhovanej uchádzačom, 

 d)  súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste 

uskutočnenia stavebných prác, 

 e)  možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 
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   23.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou na vysvetlenie alebo 

odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Komisia 

vylúči ponuku, ak uchádzač - 

               a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky na vysvetlenie v lehote piatich pracovných 

dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, 

              b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou na vysvetlenie, 

              c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v stanovenej lehote, 

              d) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 23.3. 

 

   23.5   Komisia bezodkladne oznámi zadávateľovi zákazky zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich 

vylúčenia. 

   23.6   Zadávateľ zákazky je povinný písomne oznámiť uchádzačovi jeho vylúčenie s uvedením dôvodu. 

   23.7   Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené podľa kritérií určených vo výzve na predkladanie 

ponúk. 

   23.8   Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na člena 

komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 20 zákona. 

 

 

VI.  PRIJATIE PONUKY 

 

24 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

 

   24.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude doručené oznámenie o výsledku 

vyhodnotenia ponúk. 

   24.2 Zadávateľ zákazky je povinný po vyhodnotení ponúk a po odoslaní oznámení o vylúčení uchádzača 

bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 

vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia 

ponúk a poradie uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešným 

uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody neprijatia ich ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu 

úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a o výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže 

byť podaná žiadosť o nápravu.  

 

   25 UZAVRETIE ZMLUVY 

   25.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so 

súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

   25.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa 

odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk , ak nebola doručená žiadosť o nápravu alebo bola 

doručená po uplynutí lehoty. 

   25.3 Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy v znení, ako bola uvedená v jeho ponuke 

a predmetná zmluva bude uzatvorená v lehote viazanosti ponúk. 

 

 

Príloha č. 1/A 
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VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:    Mesto Sliač    

         Letecká 1, 962 31 Sliač  

 

PREDMET ZÁKAZKY:  „IBV Sliač – Rybáre Juh, Inžinierske siete,  

                           SO 01 verejný vodovod – zmena č.1,  SO 02 Verejná splašková kanalizácia“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podlimitná  zákazka 

 

 (Stavebné práce) 

 

Súťažné podklady 

 
ČASŤ A2. KRITÉTIA NA HODNOTENIE PONÚK 

         A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
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1 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

   1.1 Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia celková cena za predmet zákazky. Obstarávateľ si 

vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak navrhnutá cena bude vyššia ako je predpokladaná hodnota zákazky. 

 

 

2 PRAVIDLÁ UPLATNENIA KRITÉRIÍ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

 

   2.1 Komisia bude vyhodnocovať celkovú cenu spolu v EUR za predmet zákazky predloženú uchádzačom 

v ponuke v návrhu zmluvných podmienok Čl.5 Cena predmetu zmluvy. Ceny uvedené v ponukách 

uchádzačov sa budú vyhodnocovať len v EUR. 

   2.2 Komisia určí úspešného uchádzača podľa výšky navrhnutej celkovej ceny spolu v EUR uvedenej 

v jednotlivých ponukách. To znamená, že úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za realizáciu prác, 

ktoré sú predmetom zákazky, najnižšiu celkovú cenu spolu. Ostatní uchádzači budú neúspešní, pričom  

komisia zostaví ich poradie. 
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VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:    Mesto Sliač    

         Letecká 1, 962 31 Sliač  

 

PREDMET ZÁKAZKY:  :  „IBV Sliač – Rybáre Juh, Inžinierske siete,  

                                SO 01 verejný vodovod – zmena č.1,  SO 02 Verejná splašková kanalizácia“ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Podlimitná zákazka 

 

 (Stavebné práce) 

 

Súťažné podklady 

 
ČASŤ B1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
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I.  TECHNICKÉ POŽIADAVKY 

1 PREDMET ZÁKAZKY 
1.1 Stavebný objekt SO 01 Verejný vodovod – zmena č.1  - projekt rieši vybudovanie nového verejného 

vodovodu – rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete mesta pre zásobovanie novej zástavby IBV – 15 rodinných 

domov v lokalite Sliač, Rybáre – Juh. Novo riešený vodovod rad „1“ z materiálu HD-PE100-Polyetylén 

dimenzie D160 mm (DN150 mm), bude v zmysle požiadavky prevádzkovateľa verejného vodovodu StVPS, 

a.s., napojený na jestvujúci verejný vodovod oceľ DN 300 mm. Na vodovodný rad „1“ budú napojené ďalšie 

riešené vetvy verejného vodovodu – vodovodné rady „1-1“; „1-3“ a „1-4“ z materiálu HD-PE100-Polyetylén 

dimenzie D110(DN 100 mm).  

Predmetom tejto zákazky je : 

- vodovodný rad „1“ – HD–PE100 – Polyetylén, PN10 – DN150 mm (D160/9,5 mm) – dĺžky 164,0 m 

od km 0,063 t.j. od miesta odbočky radu „1-2“, ktorý nie je predmetom tejto súťaže; úsek radu „1“ od 

km 0,000 po 0,063 a rad „1-2“ po dohode s prevádzkovateľom VV StVPS a.s., zabezpečuje vlastník 

súkromných stavebných pozemkov; 

- vodovodný rad „1-1“ - HD–PE100 Polyetylén, PN10 – DN100 mm (D110/6,6 mm) –  dĺžky 172,0 m  

      (z celkovej dĺžky radu „1-1“  172 m sa nebude realizovať úsek od L9 po L11 v dĺžke 76 m) 

- vodovodný rad „1-3“ – HD-PE100 Polyetylén, PN10 – DN100 mm (D110/6,6 mm) –  dĺžky 51,0 m 

- vodovodný rad „1-4“ – HD-PE100 Polyetylén, PN10 – DN100 mm (D110/6,6 mm) –  dĺžky 48,0 m 

- vodovodné prípojky v počte 15 ks, rPE polyetylén – DN 25 mm (D 32/2,9 mm) – 1“,celkovej dĺžky 96,0 m 

 

1.2 Stavebný objekt SO 02 Verejná splašková kanalizácia – projekt rieši odkanalizovanie  - zachytenie 

a odvedenie splaškových odpadových vôd od novej navrhovanej IBV, celkom 15 rodinných domov. 

Záujmovým územím stavby prechádza stoka jestvujúcej verejnej kanalizácie „F4“ TZR-železobetón DN 1000 

mm vedená na ČOV Zvolen, a ktorá sa využíva pre napojenie novonavrhovanej kanalizácie a stoka „F4-A“ 

PVCU korugovaná DN 600, ktorá je v jestvujúcej lomovej sútokovej šachte napojená na hlavnú stoku „F4“ 

a je vedená smerom k ul. Na Dolinke a SNP.  

 Predmetom tejto zákazky je : 

- Stoka „B“ – PVC z kanalizačných hladkých plnostenných rúr  - SN12 – DN 250 mm (D 250/8,6/5000 mm), 

dĺžky 49,5 m 

- Stoka „C“ – PVC z kanalizačných hladkých plnostenných rúr - SN 12 – DN 250 mm (D 250/8,6/5000 mm), 

dĺžky 111,0 m 

- Združené kanalizačné prípojky „KP -1“, KP -2“, KP – 4“ z kanalizačných hladkých plnostenných rúr SN8 

SDR 34 – DN 200 mm (D200/5,9/5000 mm) – 3 ks, dĺžky 3 x 5,5 m (spolu 16,5 m) 

- Združená kanalizačná prípojka „KP – 3“ z kanalizačných hladkých plnostenných rúr SN8 SDR 34 – DN 

150 mm (D160/4,7/5000 mm) – 1 ks, dĺžky 5,5 m 

- Kanalizačné prípojky PVC z kanalizačných rúr hladkých plnostenných – SN8, SDR 34 – DN 150 mm (D 

160/4,7/5000 mm – 8 ks o celkovej dĺžke 50,0 m. 

Navrhované predmetné stoky budú napojené do existujúceho zberača „F4“ a stoky „F4-A“. 

         Podrobný opis stavebných prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, je podrobne definovaný v projektovej      

        dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov. 

         Definovanie prác a dodávok je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenených výkazoch výmer, ktoré tvoria        

         prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.  

 

   1.3 Definovanie prác a dodávok je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenených výkazoch výmer, ktoré 

tvoria prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.  

             Výkaz výmer stavebného objektu SO 01 Verejný vodovod – zmena č.1, je spracovaný vrátane 76 m 

vodovodného radu „1-1“ (od L9 po L11), ktorý sa v tejto etape nebude realizovať. Výkaz výmer je 

potrebné oceniť tak ako je predložený  a  od celkovej ocenenej sumy bude odpočítaný úsek v dĺžke 76 m, 

ktorý sa nebude realizovať vrátane dvoch vodovodných prípojok. 

             Upozornenie : súčasne s výstavbou vodovodu a kanalizácie sa bude v lokalite realizovať aj výstavba 

plynovodu vrátane prípojok. 
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2 ČLENENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

   2.1 Predmet zákazky sa nečlení na časti. Ponuku musí uchádzač podať na celý predmet zákazky tak, ako je 

uvedený v ods. 1 tejto časti súťažných podkladov. 

   2.2 Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú položku alebo časť predmetu zákazky. 

Ponuka predložená len na položku alebo časť predmetu zákazky bude vylúčená zo súťaže. 

 

3 MIESTO A LEHOTA REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY 
 

3.1 Banskobystrický samosprávny kraj, okres Zvolen, mesto Sliač, katastrálne územie Rybáre – po 

pozemkoch vo vlastníctve Mesta Sliač. 

3.2 Lehota realizácie je do 4 mesiacov od zahájenia stavebných prác. 

 

 

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE 

 

   4.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

   4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude 

sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

   4.3 Ak súčasťou ponuky bude viac riešení a nebude zrejmé, ktoré riešenie je základná ponuka a ktoré je 

variantné riešenie, takáto ponuka bude zo súťaže vylúčená.  

 

 

II.  HODNOTENIE SPLNENIA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY 
 

5 POSTUP A SPÔSOB HODNOTENIA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY 

 

   5.1 Komisia pri hodnotení splnenia požiadaviek na predmet zákazky preverí či uchádzač zahrnul do návrhu 

rozpočtu všetky položky neocenených výkazov výmer, ktoré sú súčasťou projektovej dokumentácie 

a týchto súťažných podkladov, 

6.1.1  či uchádzač predložil všetky doklady a dokumenty požadované v tejto časti súťažných podkladov, 

6.1.2  či uchádzačom navrhované základné technické parametre, ktoré uchádzač uviedol do návrhu 

rozpočtu, ktorý je prílohou k zmluve, je v súlade s technickými požiadavkami, ktoré verejný obstarávateľ 

uviedol v súťažných podkladoch v Projektovej dokumentácii, technických správach a výkazoch výmer. 

   5.2 Členovia komisie budú posudzovať splnenie technických požiadaviek vylučovacím spôsobom, a to 

SPLNIL (A) / NESPLNIL (N). 

   5.3 Tí uchádzači, ktorí budú pri posudzovaní splnenia technických požiadaviek na predmet zákazky hodnotení 

aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

   5.4 Ponukami tých uchádzačov, ktorí nesplnili technické požiadavky na predmet zákazky požadované 

verejným obstarávateľom, sa členovia komisie pri hodnotení ponúk nebudú ďalej zaoberať a ponuky týchto 

uchádzačov budú zo súťaže vylúčené. 
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VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:    Mesto Sliač    

         Letecká 1, 962 31 Sliač  

 

PREDMET ZÁKAZKY:  :  „IBV Sliač – Rybáre Juh, Inžinierske siete,  

                                 SO 01 verejný vodovod – zmena č.1,  SO 02 Verejná splašková kanalizácia“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podlimitná zákazka 

 

 (Stavebné práce) 

 

Súťažné podklady 

 

 
ČASŤ B2. Obchodné podmienky realizácie predmetu 

zákazky 
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I. Požiadavky pre vypracovanie návrhu záväzných zmluvných podmienok 

 

Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh zmluvy o dielo ako nástroja zadávania zákazky verejným 

obstarávateľom, ktorej predmet tvorí predmet zákazky, podpísanej štatutárnym/štatutárnymi 

orgánom/orgánmi uchádzača a opatrenú pečiatkou organizácie minimálne v jednom vyhotovení.  
 

Minimálne zmluvné podmienky, uvedené v tejto časti a doplnené údajmi z ponuky úspešného uchádzača, 

musia byť súčasťou zmluvy, ktorá sa uzavrie po prijatí ponuky. Ostatné zmluvné podmienky sa upravujú podľa 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými 

podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

1 Všeobecné ustanovenia 

1.1. Uchádzač alebo ním poverená osoba, ktorá bude pripravovať návrh zmluvy o dielo a ( ďalej len “zmluva”) pre 

ponuku, vypracuje zmluvu v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a týmito súťažnými 

podkladmi. Odchýliť od nich sa môže iba v parametroch, ustanoveniach, údajoch, lehotách alebo 

podmienkach, ktoré zlepšujú zmluvné podmienky v prospech verejného obstarávateľa a predmetu 

obstarávania. 

1.2. Uchádzač ani verejný obstarávateľ neuzavrú inú zmluvu ako tú, ktorej návrh je predložený v ponuke. 

V prílohe je určený vzor zmluvy, ktorú musí návrh zmluvy v ponuke rešpektovať a obsahovať. Zmluvné 

podmienky môžu byť uchádzačom rozšírené alebo podrobnejšie rozpracované tak, aby neboli v rozpore so 

zmluvnými podmienkami verejného obstarávateľa. 

1.3. Ak návrh zmluvy nebude obsahovať aspoň požadované zmluvné a obchodné podmienky, komisia vyhodnotí 

ponuku ako nespĺňajúcu požiadavky verejného obstarávateľa. 

1.4. Verejný obstarávateľ si dovoľuje upozorniť uchádzačov, že ich zaužívané a bežné všeobecné obchodné 

podmienky nemusia byť zlučiteľné s obchodnými podmienkami zákazky uvedenými v týchto súťažných 

podkladoch. Zmluva môže obsahovať ďalšie prílohy označené názvom prílohy a poradovým číslom. 

1.5. Akékoľvek údaje a podklady poskytnuté verejným obstarávateľom uchádzačovi nesmú byť bez súhlasu 

verejného obstarávateľa použité na iný účel ako je vypracovanie ponuky a návrhu zmluvy. 

2 Obchodné podmienky obstarávateľa 

2.1 Obchodné podmienky verejného obstarávateľa sú zapracované do vzorovej zmluvy o dielo, ktorá je priložená 

k tejto časti súťažných podkladov. Uchádzač doplní tento vzor zmluvy svojimi údajmi a podmienkami.  

 

2.2 K cene predmetu obstarávania : 

Cena uvedená v zmluve o dielo bude cena maximálna pre súťažnými podmienkami a zmluvou o dielo 

vymedzený rozsah zákazky. Musí byť v súlade s ostatnými časťami ponuky a v súlade s pokynmi na jej 

zostavenie. 

 

2.3 K platobným  a fakturačným  podmienkam : 

2.3.1 Verejný obstarávateľ neposkytne pred začatím prác zálohu.  

2.3.2 Cena za realizované práce bude uhradená na základe  konečnej faktúry,  ktorá  musí spĺňať všetky náležitosti 

daňového dokladu a jej súčasťou musí byť súpis vykonaných prác podpísaný stavebným dozorom 

objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.  
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2.4 K navrhovaným  termínom plnenia : 

2.4.1 Predpokladaný termín začatia prác august 2014. Predpokladaná lehota na uskutočnenie práce s konečným 

termínom odovzdania stavby je do 30.11.2014. 

2.4.2 V zmluve o dielo uchádzač uvedie lehotu na uskutočnenie prác v mesiacoch odo dňa odovzdania a prevzatia 

staveniska. 

2.4.3 Uchádzač v ponuke uvedie takú lehotu na uskutočnenie prác, ktorú je schopný vzhľadom na technologické 

postupy, rozsah, miesto predmetu obstarávania a svoje kapacitné možnosti splniť. Prílohou zmluvy o dielo 

bude vecný, časový a finančný harmonogram výstavby po týždňoch. Uchádzač môže byť požiadaný o 

písomné zdôvodnenie navrhnutej lehoty na uskutočnenie prác. Vo svojom zdôvodnení musí preukázať 

reálnosť ponuky. 

 

2.5 K dĺžke záručnej doby : 

Požadovaná dĺžka záručnej doby je minimálne 5 rokov odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.  

Záručná doba materiálov a výrobkov podľa záruky výrobcov alebo predajcov, ale minimálne 2 roky odo dňa 

zabudovania. 

 

Ostatné obchodné podmienky verejného obstarávateľa sú uvedené vo vzorovom návrhu zmluvy o dielo. 

 

II. Pokyny k spôsobu určenia ceny 

 
1. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) sa 

považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave 

podľa bodu 12 tejto kapitoly súťažných podkladov. 

 

2. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 

 

3. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.  

 

4. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

4.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

4.2. sadzba DPH a výška DPH,  

4.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

 

5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom (ktorej súčasťou je 

aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

 

6. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková cena ponuky 

pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce.  

 

7. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným údajom, ako aj 

pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných 

podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.  

 

8. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je súčasťou časti „Prílohy“ podľa objektovej  

    skladby a to tak, že ocení jednotlivé položky. Výkaz výmer neobsahuje VRN, kompletačnú činnosť a DPH,  

    ktoré uchádzač doplní. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú požadovanú položku jednotku,  

    počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a  

    množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou časti „.Prílohy“. Spôsob určenia ceny musí byť  

    zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb. 

 

9. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je súčasťou časti „Prílohy“ v plnom rozsahu a podľa 
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časti B.1 odd. I. bod 1.1 a 1.2 týchto „Súťažných podkladov“. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny 

alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky verejného 

obstarávateľa a takáto ponuka bude z danej metódy verejného obstarávania vylúčená. 

 

10.  Krycí list objektu a stavby musí byť v členení: 

- ZRN 

- VRN 

- Základ DPH 

- Sadzba DPH 

- DPH 

- Celková cena vrátane DPH. 

 

11. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky uchádzača a bude 

tvoriť prílohu zmluvy.  

 

12. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť: 

· zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  

· zvýšenie a zníženie ceny z titulu zmeny rozsahu predmetu zákazky, len na základe dohody zmluvných strán 

dodatkom k zmluve, 

· nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany poskytovateľa, 

ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné, 

 

13. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na to verejného 

obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie najneskôr 12 dní pred termínom na predkladanie ponúk. 

 

14. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou ako 

napr.  náklady na odvoz odpadov vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných 

komunikácií, poplatky, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska,  dielenskej alebo výrobnej 

dokumentácie, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody,  poistné 

stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky, revízie a merania kontroly kvality prác a pod.. 

 

15. Celková kalkulácia nákladov bude obsahovať: 

 kalkuláciu nákladov stavby podľa predloženého výkazu výmer.  

 

Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek ( výkazu výmer ) predloží uchádzač v písomnej  

a elektronickej forme. 
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III.      Záväzné zmluvné podmienky realizácie predmetu zákazky 
 

NÁVRH ZMLUVY O DIELO 

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

v platnom znení   

 

Čl. 1    

Zmluvné strany 

 

1.1Objednávateľ:           Mesto Sliač 

   Sídlo:       Letecká 1, 962 31 Sliač   

   Zastúpený:    Ing. Daniel Dunčko, primátor mesta 

   Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 

 Č. účtu:   19820-412/0200 

      IČO:    00320277850  

      Telefón:    045/ 5442253 

      Fax:    045/ 5442506 

      e-mail:    primator@sliac.sk, zlatnikova@sliac.sk 
      (ďalej len objednávateľ) 

       

1.2 Zhotoviteľ    

Obchodné meno: 

 Sídlo:     

 Štatutárny zástupca: 

 Osoby oprávnené rokovať  

 vo veciach zmluvných: 

 vo veciach technických: 

 Bankové spojenie:   

   IČO:     

 DIČ:    

 IČO DPH:    

 Zapísaný   
      (ďalej len zhotoviteľ) 

 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitnú 

zákazku, stavebné práce §100 až 102 zákona o VO.. 

 

ČL. 2  

Premet plnenia 

 

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby :  „IBV Sliač – Rybáre Juh, Inžinierske siete, SO 01 

verejný vodovod – zmena č.1, SO 02 Verejná splašková kanalizácia“ 
2.1 zhotoviteľom pre objednávateľa. 

 

Podrobný opis predmetu zmluvy je v súťažných podkladoch verejného obstarávania zákazky, časť B.1 Opis 

zákazky a je prílohou tejto zmluvy o dielo. 

 

mailto:primator@sliac.sk
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2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje 

nebezpečenstvo v dojednanom čase a  podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje 

zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, 

v zodpovedajúcej kvalite. 

 

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú 

cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, 

kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými 

znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné. 

 

 

 

Čl. 3 

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia 

 

3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú 

vykonané na základe : 

                    a)    tejto podpísanej zmluvy o dielo 

b)  projektovej dokumentácie stavby  

c)  súťažných podkladov vo verejnej súťaži na výber zhotoviteľa 

                   d)     stavebného povolenia 

3.2    Stavebné práce potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2. budú vykonané v rozsahu predloženej        

    projektovej dokumentácie. 

 

3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy 

3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality a to - dokumentáciu 

kvality : osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, návody na montáž, údržbu 

a obsluhu v jazyku slovenskom, doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, 

protokoly o výsledkoch skúšok (tlaková skúška, prevádzková skúška, skúška vodotesnosti v zmysle 

STN EN 1610, doklady podľa STN 38 6413, prvá úradná skúška podľa vyhl. č.508/2009 Z.z.), 

osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov, zápisnice o preverení prác 

a konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými, záznam a výsledky TV 

prieskumu kanalizácie so zameraním sklonov a kruhovej deformácie potrubia, ktoré musia preukázať 

kvalitu prác s nasledovnými podmienkami pre kruhovú deformáciu potrubia: krátkodobá deformácia 

(meraná max. do troch mesiacov po zasypaní potrubia) – maximálna povolená hodnota do 3,0%, 

dlhodobá kruhová deformácia (meraná pred ukončením záručnej doby, teda do 60 mesiacov – 

maximálna povolená hodnota do 6,0% 

3.3.2. Projekt skutočného vyhotovenia stavby - 2 x dokumentáciu skutočného vyhotovenia SO 01, SO 02 

Stavby, opatrenú pečiatkou zhotoviteľa diela a 2 x dokumentáciu geodetického zamerania stavby 

v digitálnej forme (formát dgn, dwg) a v tlačenej forme. 

 

3.4       Spôsob splnenia predmetu zmluvy 

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní : 

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho 

protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania 

týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo. 

2. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to 

v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou. 
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Čl. 4 

Čas plnenia 

 

4.1  Termín realizácie diela: 

 Termín začatia:  do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 

 Termín ukončenia:  do 4 mesiacov odo dňa začatia 

  

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 

realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ 

bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 30 dní, považuje sa toto omeškanie 

alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy. 

 

 

Čl. 5 

Cena predmetu zmluvy 

 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna 

 

 

5.2 Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela. 

Cena diela je:  
                                                                 Cena bez DPH         DPH 20 %        Cena vrátane DPH 

SO 01 Verejný vodovod   

 

SO 02 Verejná splašková kanalizácia 

 

 Celková cena diela je  

 Slovom:  

 

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových  nákladov stavby, kompletačnej činnosti 

a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre 

vymedzenie predmetu záväzný. 

 

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, 

dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska,  spracovanie 

dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na 

spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania 

kontroly kvality prác. 

 

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne 

vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným 

predmetom zmluvy. 

 

Čl. 6 

Platobné podmienky 

 

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy: 

- konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.  
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6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom 

musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. 

Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený 

stavebným dozorom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami. Súčasťou faktúry musí 

byť podrobná fotodokumentácia vykonaných prác na CD nosiči. 

 

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred vystavením konečnej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch 

vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť 

v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného 

výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. 

 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi takto vystavenú faktúru v lehote splatnosti. Zhotoviteľ 

nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou 

objednávateľa. 
 

6.5 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené 

doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúra budú predložená v štyroch 

vyhotoveniach pre objednávateľa. 

Náležitosti faktúry :  

a) označenie “faktúra” a jej číslo, 

b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo),registrácia 

c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou 

d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela, 

e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie, 

f) fakturovaná suma, 

g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 

h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch  

    vyhotoveniach, 

i) pečiatka a podpis. 

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty (podpísané stavebným dozorom a oprávneným 

zástupcom zhotoviteľa): 
- Faktúra 

- Krycí list faktúry 

- Zisťovací protokol 

- Súpis vykonaných prác 

- Rekapitulácia 

Všetky sumy na účtovných dokladoch musia byť uvádzané s presnosťou na 2 desatinné miesta. 
 

6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je 

oprávnený faktúru vrátiť. 

 

6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve. 

 

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej 

osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4  tejto zmluvy 

po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto 

prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu. 
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6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej  dodávky. Právo 

vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní a prevzatí diela. 10 % z ceny diela  bude uhradených po odstránení 

poslednej vady a posledného nedorobku na diele a kolaudácii stavby. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú 

faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach. 

 

6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne  od dohodnutého rozsahu, nebudú 

uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť 

odstránené na jeho náklady.  

 

Čl. 7 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa 

spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými 

stranami. 

 

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a 

vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných 

predpisov. 

 

7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 60  mesiacov a začína plynúť dňom jeho 

odovzdania zhotoviteľom.  

 

7.4 Ak  zhotoviteľ poruší  povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady.  Za vady predmetu zmluvy  sa 

považuje aj vyhotovenie  iného diela, než  určuje  zmluva,  a vady  v dokladoch  potrebných  na užívanie diela ako 

aj právne vady.  

 

7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, 

inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. 

 

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch 

zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady. 

 

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba. 

 

7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a následne  zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ  môže: 

a) požadovať odstránenie  vád dodaním časti diela za vadnú  časť diela,  dodanie  chýbajúcej časti diela a 

požadovať  odstránenie právnych vád, 

b) požadovať   odstránenie  vád   opravou  diela,   ak  sú  vady opraviteľné, 

c) ak pôjde o vadu neodstrániteľnú opravou, alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejaví je zhotoviteľ povinný 

v rozsahu vadného plnenia poskytnúť objednávateľovi nové bezchybné plnenie. Právo objednávateľa na 

náhradu škody tým nie je dotknuté. Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do doby 

odstránenia vady. Prípadnú reklamáciu vady je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v písomnej 

forme. V reklamácii objednávateľ označí vadu, uvedie ako sa vada prejavuje a navrhne spôsob jej 

odstránenia. Reklamácia je považovaná za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení vady 

bude vždy spísaný záznam, v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia. Všetky 

úkony potrebné k odstráneniu vady, jej príčiny a následkov zabezpečuje a náklady s tým spojené znáša 

zhotoviteľ zo svojho. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela bezodkladne 

a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. 

Za vady „diela“ podľa každej oprávnenej reklamácie zaplatí zhotoviteľ kupujúcemu zmluvnú pokutu vo 

výške 100 €. Túto pokutu zhotoviteľ neplatí, ak v lehote do 5 pracovných dní od uplatnenia reklamácie 

vadu odstráni alebo v tejto lehote dohodne s objednávateľom písomne primeraný termín jej odstránenia 
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a takto dohodnutý termín odstránenia vady aj dodrží. Za meškanie s odstránením vady v takto 

dohodnutom termíne zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý deň omeškania. Právo 

objednávateľa na zmluvnú pokutu za vadné plnenie podľa prvej vety tohto bodu tým nie je dotknuté. 

Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme vyúčtovania pokút. Zhotoviteľ je povinný vyúčtovanú 

pokutu zaplatiť do 7 dní od doručenia vyúčtovania. Zaplatením pokuty nie je dotknuté právo 

objednávateľa na náhradu škody. 

d) odstúpiť od zmluvy. 

7.9 Zmluvné strany sa dohodli, požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela je neakceptovateľné. 

 

Čl. 8  

Podmienky vykonania diela 

 

8.1   Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber 

zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto 

zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, 

platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi 

a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu. 

 

8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných 

strán.  

 

8.3  Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 

a) kópiu stavebného povolenia, 

b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom, 

c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa, 

Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie 

stavby, zabezpečí  príjazd a výjazd  na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.  

 

8.4   Prevádzkové, hygienické, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s 

 telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia 

staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.  

 

8.5  Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska 

zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí 

zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb. 

 

8.6   Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných 

prípojov a meračov, vrátane telefónu.  

 

8.7 Zhotoviteľ do 10 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska 

a prípadného nepotrebného materiálu. 

 

8.8    Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade  s predpismi  

         o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 

 

8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 

 374/1990 Zb.. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie  vlády     

             SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných  požiadavkách  na  stavenisko     na  

             stavbe, ktorá je predmetom zmluvy, zákon č. 124/2006 Z.z., STN 38 64 13, STN 38 64 15, zabezpečiť  

            koordinátora bezpečnosti a tiež zabezpečiť  plnenie  povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a  

            ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

 

8.10 Zhotoviteľ  môže vykonať  dielo ešte pred dojednaným časom.  
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8.11 Zodpovednosť za škody na  predmete  zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na 

 objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma 

 zmluvnými stranami. 

 

8.12 Pri realizácii diela bude zhotoviteľ rešpektovať podklady – výkresovú dokumentáciu, najmä PD  a STN. 

 

 

Čl. 9 

Zmluvné pokuty 

 

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1  v termíne určenom v čl. 4 

ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania z ceny 

diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2. 

 

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr predložených zhotoviteľom v zmysle čl. 6 môže zhotoviteľ  

uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z neuhradenej faktúry. 

 

 

Čl. 10 

 Ostatné ustanovenia 

 

10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.   

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a zaväzuje 

sa strpieť výkon kontroly, resp. auditu overovania na mieste súvisiaceho s dielom, ktoré je predmetom tejto 

zmluvy.   

 

10.2 Omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 v termíne špecifikovanom v čl. 4 

ods. 4.1 po dobu viac ako 5 dni sa považuje za porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom. 

 

10.3 Dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 s vadami sa považuje za porušenie tejto zmluvy 

podstatným spôsobom. 

 

10.4 Podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol  písomne 

upozornený, a ktoré v primeranej lehote neodstránil. 

 

10.5 Porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy. 

 

10.6  Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných 

a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností 

podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za 

čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú 

pôsobili tieto okolnosti. 

Čl. 11  

Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma  zmluvnými stranami. 

 

11.2 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne 

pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom 

znení. 

 

11.3 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných strán formou 
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písomných dodatkov k tejto zmluve. 

 

11.4 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť 

predovšetkým vzájomnou dohodou. 

 

11.5 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

 

11.6   Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží      objednávateľ a dve 

vyhotovenia obdrží zhotoviteľ. 

 

11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo 

za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.  

 

11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 

 

  č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet 

  č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy 

  č. 3 – Predmet zmluvy podľa súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní zákazky,  

            časť B. 1 Opis zákazky 

   

   

V Sliači dňa ...............................    V .......................... dňa ........................ 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 

 

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

Ing. Daniel Dunčko 

Primátor mesta Sliač 

 


