
 

Obec Dobrá Voda 

DOBRÁ VODA 121, 919 54 DOBRÁ VODA 

 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 

Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
 
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ podľa § 
7 ods. 1) písm. b) 
Názov organizácie:  Obec Dobrá Voda 
Sídlo organizácie:  Dobrá Voda 121, 919 54 Dobrá Voda 
Štatutár:  René Blanárik, starosta obce 
Identifikačné číslo:  00312380 
 
Kontaktná adresa pre verejné obstarávanie: LEDAS, s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava 
Tel: 0903731202 
 E-mail: vo@ledas.sk 
 
 

2. PREDMET ZÁKAZKY 
 
Názov: Oprava miestnej komunikácie - časť Hoštáky 
 
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 

Stručný opis zákazky:  
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: Oprava miestnej komunikácie - časť Hoštáky .  
 
Opis: 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie, ktorá sa nachádza na severnom okraji zastavanej 
časti územia obce Dobrá Voda. Miestna komunikácia vedie od štátnej cesty III/1276, ktorá vedie od obce 
Dechtice v severnom smere. Napojená je na cestu II/502. 
Komunikácia začína v priamej časti, za ktorou nasleduje pravý oblúk. Od oblúku vedie len s malými zmenami 
smerového vedenia východným smerom až po koniec úseku. Celková dĺžka úpravy je približne do 450m. 
Komunikácia ďalej pokračuje rozdelením za stykovou križovatkou miestnych komunikácií. 
 
Navrhovanou opravou krytu vozovky miestnej komunikácie príde k zlepšeniu prejazdnosti a údržby na tejto 
časti miestnej komunikácie. 
Obrusná vrstva komunikácie bude z časti odfrézovaná v celej šírke riešenej plochy. Povrch bude vyčistený a na 
takto upravený povrch bude realizovaná nová vrstva asfaltového betónu. 
Opravou budú zachované základné smerové aj výškové pomery jestvujúcej miestnej komunikácie. 
Rozsah prác je stanovený v zmysle výkazu výmer. Zelené – trávnaté plochy spomínané v projektovej 
dokumentácie, nie sú predmetom tohto verejného obstrávania.  
 



Kompletné podklady aj v editoveteľnej forme si môžete prevziať zo stránky:  
http://www.ledas.sk/vyzvy/DobraVodaCesta2019.zip 
 
Pokiaľ je v technickej dokumentácii, alebo vo výkaze výmer týchto podkladov uvedený konkrétny výrobok alebo 
značka, uchádzač môže oceniť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, pod podmienkou, že 
ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a 
estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, pre ktorý sú určené. 
    

Spoločný slovník obstarávania: 
45000000-7 - Stavebné práce 
45233120-6 - Stavebné práce na výstavbe ciest 
45233160-8 - Cestičky a iné spevnené povrchy  
 
Miesto dodania predmetu zákazky: 

Obec Dobrá Voda 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

Hodnota:  100.058,18 EUR bez DPH 

Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v ust. § 5 
zákona o verejnom obstarávaní. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného obstarávateľa v ponuke. 

Spôsob určenia ceny:  

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená 
v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších právnych 
predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách. 

Tabuľka pre stanovenia ceny: 

 

Cena celkom                                                            xxxxxxxx  € bez DPH 

DPH 20 %:                                                          xxxxxxxx   €  

              Cena celkom:                                 xxxxxxxx   € s DPH 

 

Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy. 

Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedenú skutočnosť uvedie v ponuke.  

Trvanie zmluvy: 

Doba realizácie zákazky je   maximálne 30 dní od odovzdania staveniska. Zmluva nadobudne účinnosť dňom 
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa. 
  Typ zmluvy: 

Zmluva o dielo  uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej 
len „Obchodný zákonník“). 

 

http://www.ledas.sk/vyzvy/DobraVodaCesta2019.zip


Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov 

Financovanie predmetu zákazky bude prebiehať na základe faktúry vystavenej po realizácii zákazky.  

Variantné riešenie: Nie. 

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Vzhľadom na predmet zákazky sa odporúča . V prípade záujmu 
kontaktujte kontaktnú osobu verejného obstarávateľa. 
 

Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa.  

 

Elektronická aukcia: Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.  
 
3. 
PONUKA UCHÁDZAČA A POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA: 
Obsah ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

1. Ponukový list s identifikačnými údajmi uchádzača, t.j. s obchodným menom, adresou sídla uchádzača, meno 
a priezvisko štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH kontaktné 
telefónne číslo a email-ovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za 
uchádzača. (Ponukový list príloha č. 1 výzvy)   
 
2. Ocenený výkaz výmer v zmysle prílohy. 
 
3. Doklad preukazujúci oprávnenie realizovať zákazku, ktorá je predmetom tohto verejného obstarávania .  
 
4. Technická a odborná spôsobilosť: 
 

4.1  
V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od 
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť 
doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác 
podľa obchodných podmienok, ak odberateľom  
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí 
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o 
ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého 
boli uskutočnené; 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Uchádzač predloží minimálne jeden referenčný list v objeme minimálne 80 tis. € bez DPH, ktorý preukazuje 
realizáciu prác rovnakého podobného charakteru (oprava/výstavba/rekonštrukcia ciest). 

 
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné 

kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému 

obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť 

využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety 

preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 

preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok 

osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť 

použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok 

účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) 

až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo 

vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o 



požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä 

podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné 

práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 

5. Návrh Zmluvy o dielo s prílohami, tak ako je uvedené v zmluve. (Zmluva tvorí prílohu tejto výzvy) 

Prílohy: 
a) Ocenený výkaz výmer 
b) Harmonogram  

 
6. Čestné vyhlásenie uchádzača, že danej výzve na predloženie ponuky porozumel a súhlasí s Obchodnými 

podmienkami verejného obstarávateľa. 
 

Predloženie ponuky:  

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je možné 
rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, 
ktorá predkladá ponuku. 

Lehota na predkladanie ponúk:  23.08.2019 do 09:00 hod. 

Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na 
kontaktnú adresu verejného obstarávateľ a to v lehote na predloženie ponúk, pričom rozhodujúci je termín 
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi na kontaktnú adresu (viď. čl. 1 tejto výzvy, t.j. LEDAS s.r.o., Ferka 
Urbánka 10/A, 917 01 Trnava).  

Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:  
1. Adresa miesta predkladania ponúk 
2. Adresa uchádzača 
3. Označenie „súťaž - neotvárať“ 
4. Označenie heslom súťaže: „Oprava miestnej komunikácie - časť Hoštáky“ 

Lehota otvárania ponúk:  23.08.2019 o 09:30 hod. na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa. 

 
Náklady na ponuku:  
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač 
bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného 
obstarávania.  
Lehota viazanosti ponúk: 
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 
viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je 31.10.2019. 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 
Ponuky budú vyhodnocované na základe kritérií: 
Kritérium č. 1 - Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 70 % (max. 70,00 bodov) 
Kritérium č. 2 – Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych dňoch, relatívna váha 
kritéria 30 % (max. 30,00 bodov). 
Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych dňoch je odo dňa odovzdania staveniska 
objednávateľom pre zhotoviteľa, do termínu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania. 
 
Pravidlá uplatnenia kritéria: 
Kritérium č. 1 - Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 70 % (max. 70,00 bodov) 
Maximálny počet 70,00 bodov sa pridelí hodnotenej ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou celkovou 
cenou v Eur s DPH. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu hodnotenú ponuku za realizáciu predmetu zákazky v 
rámci tohto kritéria sa vypočíta ako podiel najnižšej platnej navrhovanej celkovej ceny v Eur s DPH za predmet 
zadávanej zákazky a navrhovanej ceny v Eur s DPH vyhodnocovanej ponuky, vynásobený stanoveným 



maximálnym počtom bodov (70,00 bodov) pre toto kritérium. Výsledok sa zaokrúhľuje matematicky na dve 
desatinné miesta. 
 
Kritérium č. 2 – Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych dňoch, relatívna váha 
kritéria 30 % (max. 30,00 bodov) 
Maximálny počet 30,00 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou navrhovanou lehotou zhotovenia 
stavby v kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi a pri ostatných ponukách 
sa určí úmerou. Bodové hodnotenie lehoty zhotovenia stavby v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania 
a prevzatia staveniska zhotoviteľovi u ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najkratšej lehoty zhotovenia stavby 
v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi platnej ponuky a lehoty 
zhotovenia stavby v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom 
príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený stanoveným maximálnym počtom bodov (30,00 bodov) pre 
toto kritérium. Výsledok sa zaokrúhľuje matematicky na dve desatinné miesta. 
 
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa stáva ponuka, ktorej súčet bodových hodnotení podľa kritérií na 
hodnotenie č. 1 a č. 2 dosiahne najvyššiu bodovú hodnotu.  V prípade rovnosti bodov ako dodatočné kritérium 
sa použije Celková cena v Eur s DPH, pričom v tom prípade sa ekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa stáva 
ponuka s nižšou navrhovanou celkovou cenou v Eur s DPH. 
Úspešná ponuka sa stáva ponuka, ktorej bodových hodnotení podľa kritérií na hodnotenie dosiahne najvyššiu 
bodovú hodnotu.  

 
Po vyhodnotení Verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli 
vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk. 
Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých 
uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet 
zákazky. 
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené. 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
a) 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy. 
b) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. 
c) 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať 
finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky budú v rozpore s 
požiadavkami verejného obstarávateľa.  
d) 
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom. 
e) 
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 
211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné financie. 
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy 
a relevantných informácii podľa §117 ZVO. 
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového 
obmedzenia. 
 
 
 
 
 



f) 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu 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 (ZRPVS), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 
 

S pozdravom 

      
 René Blanárik, starosta obce 

 

V Dobrej Vode, dňa 13.08.2019 

Prílohy: 
1. Ponukový list 
2. Výkaz výmer 
3. Projektová dokumentácia 
4. Zmluva o dielo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha: 

Ponukový list 

 

Verejný obstarávateľ:  

Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 121, 919 54 Dobrá Voda 

Názov predmetu zákazky:  

Oprava miestnej komunikácie - časť Hoštáky 

 

Názov uchádzača:  

Sídlo:  

Štatutárny orgán (Zastúpený): 
 

 

Kontaktná osoba:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Tel:  

E-mail:  

 
 

Cenový návrh: 

 

Cena celkom bez DPH: DPH 20 % Cena celkom s DPH: 

   

 

 Ak nie ste platca DPH, uvedenú skutočnosť uveďte.  

 

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

.......................................................................... 
                                                                                      Podpis otlačok pečiatky uchádzača  

(meno, priezvisko,  funkcia štatutárneho zástupcu  

uchádzača oprávneného konať  v záväzkových vzťahoch)   

 

 

 

 

 

 

 



 

ZMLUVA O DIELO 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 Objednávateľ:    Obec Dobrá Voda 

Sídlo:    Dobrá Voda 121, 919 54 Dobrá Voda 

Štatutárny zástupca:  René Blanárik, starosta obce 

Osoby oprávnené rokovať  

vo veciach technických:  René Blanárik, starosta obce  

IČO:     00312380 

DIČ:    2021133719 

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:    SK51 5600 0000 0010 2459 3001   
 
(ďalej len „Objednávateľ“) na strane jednej 

a 

1.2 Zhotoviteľ:   ............................... (obchodné meno) 

Sídlo:    ............................... 

IČO:     ............................... 

DIČ:      ............................... 

IČ DPH:     ............................... 

Bankové spojenie:    ............................... 

Číslo účtu:     ............................... 

Zastúpený:     ............................... 

Zapísaný:  Spoločnosť zapísaná  v ...............................  

Oddiel ................. vložka číslo       

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej  

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov túto  

zmluvu o dielo: 

2. VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE 

2.1 Názov diela:   „Oprava miestnej komunikácie - časť Hoštáky“ 

2.2 Investor / Objednávateľ:  Obec Dobrá Voda  

Zmluvné strany,  vedomé si svojich záväzkov obsiahnutých v tejto zmluve a s úmyslom byť touto 

zmluvou viazané, dohodli sa na nasledujúcom znení zmluvy: 

 

 



3. PREDMET PLNENIA ZMLUVY 

3.1 Predmetom  tejto  zmluvy je v nadväznosti na hore uvedené východiskové údaje záväzok 

Zhotoviteľa vybudovať dielo „Oprava miestnej komunikácie - časť Hoštáky“. 

3.2 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka Zhotoviteľa zo dňa ............. na realizáciu 

predmetu zmluvy. 

3.3 Zmluva sa realizuje podľa príslušnej technickej správy „OPRAVA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE, DOBRÁ 

VODA“ vypracovanej projektantom: Ing. Petrom Hlbockým, zodpovedný projektant: Ing. Hana 

Fraňová a oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo. 

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú sumu podľa platobných 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

3.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, 

že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k predmetu realizácie zákazky v zmysle tejto 

zmluvy v súlade s článkom 3. tejto zmluvy a prílohou č. 1 k tejto zmluve potrebné. 

4. ČAS A MIESTO PLNENIA ZMLUVY 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje a dodá predmet zmluvy uvedený v článku 3 tejto zmluvy 

v lehote zhotovenia stavby .... kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom 

a prevzatia staveniska Zhotoviteľom. 

4.2 Termín plnenia obsahuje tzv. čistý čas priamej realizácie, je záväzný pre obe zmluvné strany. V 

prípade, ak dôjde k zdržaniu zo strany Objednávateľa vplyvom dokumentačnej, legislatívnej či 

technickej nepripravenosti, o túto dobu sa pomerne predlžuje doba plnenia. Obe strany berú na 

vedomie, že kvôli zdržaniu môže dôjsť k posunu termínu realizácie predmetu zmluvy podľa 

článku 3 tejto zmluvy. 

4.3 Miesto stavebných prác v k.ú. Dobrá Voda podľa článku 3., ods. 3.3 bude riadne prevzaté 

Zhotoviteľom, za prítomnosti Objednávateľa, prípadne technického dozoru. 

4.4 Lehota na prevzatie miesta stavebných prác je 5 pracovných dní, ktoré začnú Zhotoviteľovi 

plynúť v deň doručenia písomnej informácie od Objednávateľa. Objednávateľovi vznikne nárok 

na vystavenie písomnej informácie a jej zaslanie Zhotoviteľovi v deň nasledujúci po dni v ktorom 

zmluva nadobudla účinnosť v súlade so znením článku 11., ods. 11.6 tejto zmluvy. Po prevzatí 

miesta stavebných prác zaháji Zhotoviteľ stavebné práce v súlade s článkom 4., ods. 4.1.  

4.5 Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom 

vyhotovení. Po ukončení diela Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi zápisy zo stavebného 

denníka. 



4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť prípadné odstavenie premávky vrátane dočasného 

dopravného značenia počas vykonávaných prác. 

4.7 Objednávateľ umožňuje Zhotoviteľovi stanoviť harmonogram prác dvojzmennou prevádzkou 

ohraničenou časovým intervalom nasledujúco: od 07:00 hodiny do 19:00 hodiny počas 

pracovných dní, soboty od 08:00 hodiny do 16:00 hodiny, nedele a dni pracovného pokoja bez 

stavebnej činnosti. 

5. VLASTNÍCKE PRÁVO NA ZHOTOVOVANÉ DIELO A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA ŇOM 

5.1 Vlastnícke právo na zhotovované dielo a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú na 

Objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o úspešnom odovzdaní 

a prevzatí diela.  

6. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Zhotoviteľ vykoná stavebné práce v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá 

zmluvná cena za vykonanie stavebných prác je stanovená  v zložení:  

 

Cena diela bez DPH:      ..............  EUR   

DPH ... %:       ..............  EUR 

Cena diela vrátane DPH:    ............... EUR  

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

 

podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy – výkaz výmer. Cena sa dohodla v súlade s ustanoveniami zákona 

č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Pri tvorbe a odsúhlasovaní cien, ako i pri riešení 

sporných otázok  a nezrovnalostí sa vychádza záväzne z výsledkov vykonaného verejného 

obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov.  

6.2 Všetky ceny sú uvádzané s DPH platnou v čase uzatvorenia zmluvy. 

6.3 V súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení sa zmluvné strany dohodli na 

nasledovnom spôsobe, akým sa v prípade ak sa vytvoria práce naviac oproti výkazu výmer, 

vytvorí cena naviac prác odsúhlasených Objednávateľom: 

6.3.1 Zhotoviteľ naviac práce a dodávky ocení podľa jednotkových cien uplatnených v prílohe č. 

2 tejto zmluvy – výkaz výmer. 

6.3.2 Práce a dodávky, ktorých jednotkové ceny sa nenachádzajú v prílohe č. 2 tejto zmluvy 

ocení Zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou. 



6.4 V prípade porušenia ustanovení čl. 3 tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa nie je prípustné 

dohodnutú cenu diela meniť a náklady s tým spojené znáša Zhotoviteľ (v tomto prípade sa 

neuplatní § 549 Obchodného zákonníka). 

6.5 Úhrada ceny za stavebné práce bude realizovaná po vykonaní a odovzdaní prác na základe 

potvrdených prác technickým dozorom technickým dozorom  na súpise vykonaných prác, 

v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou 

a rozpočtovou skladbou. Ak má súpis prác vady, vráti ho Objednávateľ Zhotoviteľovi na 

prepracovanie. 

6.6 Faktúru bude Zhotoviteľ odosielať Objednávateľovi do 10 (slovom desiatich) dní po odovzdaní 

a prevzatí diela a Objednávateľ je povinný faktúru zaplatiť do 30 (slovom tridsiatich) 

kalendárnych dní od prijatia.  

6.7 Úhradu ceny bude Objednávateľ hradiť na účet Zhotoviteľa vedený v ..................................., číslo 

účtu: ............................./........, alebo na účet uvedený vo vystavených a Objednávateľovi 

predložených faktúrach.  

6.8 Zhotoviteľ bude predkladať faktúru v súlade s článkom 6 ods. 6.7 tejto zmluvy. 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v 

súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 tejto zmluvy v súlade s 

projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, 

ktorými sa prevzali európske normy, vzťahujúci sa na predmet plnenia a na stavebnú časť 

zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. l písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach 

záruku päť rokov od jeho odovzdania Objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba 

na technologické zariadenia bude minimálne 24 mesiacov a na stavebné dielo 60 mesiacov.  

7.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. 

Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád 

doručením reklamácie. 

7.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú 

možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za 

prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. 

Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela. 

7.5 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť 

Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 



7.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, 

musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 

7.7 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, 

zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

7.8 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 

piatich dní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné 

stavy je povinný Zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení Objednávateľom. Odstránenie 

oprávnene reklamovaných vád Zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady. 

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVEBNÝCH PRÁC 

8.1 Po vykonaní diela (ukončenia realizácie stavebných prác) vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa 

písomne 5 (slovom desať) dní vopred na ich odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. 

8.2 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi revízne  správy, 

atesty, meracie protokoly, záručné listy tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu 

potrebnú ku kolaudačnému konaniu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu 

konaniu nepristúpi. 

8.3 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, spíšu zmluvné strany zápisnicu – preberací 

protokol, v závere ktorej Objednávateľ výslovne uvedie, či vykonané dielo preberá alebo 

nepreberá z dôvodov nedodržania požiadaviek uvedených v projektovej dokumentácii podľa 

článku 3, ods. 3.3 tejto zmluvy.  

8.4 Súčasťou priebehu a výsledku odovzdávacieho konania je stavebný denník, kde Zhotoviteľ je 

povinný riadne zapisovať všetky udalosti a Objednávateľ alebo technický dozor je povinný 

sledovať denník a pripojiť vlastné stanovisko. 

9. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA 

9.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa 

zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. 

9.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične Zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku 4 ods. 4.3 tejto 

zmluvy. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný 

denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu  všetky skutočnosti, vyplývajúce 

z tejto zmluvy. 

9.4 Objednávateľ bude vykonávať technický dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním 

zmluvných podmienok. 



9.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka minimálne raz týždenne a 

k zápisom  pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, 

je povinný   pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie. 

9.6 Okrem zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy 

poverení zástupcovia Objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho 

stavebného dohľadu. 

9.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, 

ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté 

v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného  dodatku k zmluve. 

9.8 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody 

vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka. 

9.9 Zhotoviteľ  pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 

zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte. 

9.10  Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne 

opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú 

škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

9.11 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o 

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

9.12 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe  

 zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve Zhotoviteľ  technický dozor 

najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s 

dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 a ods. 3 Obchodného zákonníka. 

9.13 Zhotoviteľ vyzve technický dozor písomne tri dni vopred na účasť pri  vykonávaní stanovených 

skúšok. 

9.14 Pre sledovanie postupu výstavby bude Objednávateľ jeden raz týždenne organizovať na stavbe 

kontrolné   dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a 

posielať ich účastníkom kontrolných dní.   

9.15 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 6 Nariadenia vlády SR  č. 396/2006 Z. z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

9.16 V prípade, že Zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi predloží ich 

zoznam Objednávateľovi do 15 dní od podpísania zmluvy. 

9.17 Zhotoviteľ výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje:  

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

9.18 Objednávateľ výkonom  technického dozoru poveruje:  ................................. 



9.19 Zhotoviteľ  poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: .......................................................... č. 

oprávnenia: .................................... 

9.20 Zhotoviteľ   poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: ...................................... č. 

oprávnenia: .................................... 

9.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť stavbu diela proti poškodeniu a živelným pohromám počas doby 

realizácie diela (stavebno – montážne poistenie). 

9.22 Zhotoviteľ uzatvorí poistnú zmluvu s dostatočným krytím na poistenie aj zodpovednosti za škodu 

voči tretím osobám z prevádzkovej činnosti a vadného výrobku alebo vadne vykonanej práce pri 

realizácii prác podľa tejto zmluvy. Poistná zmluva musí byt' platná od začiatku realizácie diela až 

do konca záručnej doby na predmetné dielo. Zhotoviteľ prerokuje dostatočnosť poistenia s 

objednávateľom. Zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy predloží 

objednávateľovi originál poistnej zmluvy uzatvorenej podľa tohto bodu zmluvy; porušenie tejto 

povinnosti zhotoviteľom považuje sa za podstatné porušenie zmluvy.  

9.23 Ak zhotoviteľ v súvislosti so svojou činnosťou poškodí majetok objednávateľa, alebo tretích 

osôb, musí bez zbytočného odkladu uviesť veci do pôvodného stavu, prípadne znášať náklady, 

ktoré s tým súvisia, pričom zodpovedá za škodu v plnom rozsahu. 

9.24 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok  

a prác bez zbytočného odkladu objednávateľovi.  

9.25 V prípade, že budú práce, dodávky a materiály zhotoviteľa poškodené, odcudzené, čiastočne 

alebo úplne zničené, zabezpečí zhotoviteľ náhradné plnenie dodávky, prípadne vykoná práce na 

vlastné náklady, riziko a nebezpečenstvo s cieľom zabezpečiť zmluvné plnenie. Táto skutočnosť 

nemá vplyv na predlženie času vykonania diela. Ak dôjde k plneniu zo strany poisťovne 

zhotoviteľa je tento oprávnený použiť poisťovňou zaplatenú sumu na odstránenie škôd. O 

uvedenej skutočnosti je povinný bezodkladne informovať objednávateľa. Ak poisťovňa 

zhotoviteľa neuhradí plnú výšku škody, je tento povinný na vlastné náklady odstrániť všetky 

škody tak, aby objednávateľ neutrpel žiadnu ujmu. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží podmienky 

stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto zmluvou, musí odškodniť 

objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré vzniknú následkom nedodržania týchto 

podmienok a povinností. 

10. ZMLUVNÉ POKUTY 

Zmluvné strany sa dohodli na týchto pokutách a sankciách: 

10.1 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny plnenia dohodnuté v tejto zmluve, uhradí 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.  



10.2 V prípade omeškania Objednávateľa s platením faktúry uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

10.3 V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží termíny v súvisosti s poistnou zmluvou, dohodnuté v tejto 

zmluve, uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 €  za každý deň omeškania. 

10.4 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho, 

či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať 

samostatne. 

11. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1 Zmluvné strany sú povinné riadne a včas plniť povinnosti im vyplývajúce z tejto zmluvy. 

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto 

informácie na iné zmluvné účely. 

11.3 Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že došlo k dohode o celom obsahu zmluvy. 

11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 

11.5 Pokiaľ Zhotoviteľ využije na plnenie predmetu zmluvy subdodávateľa, v prípade zmeny 

subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, v ktorom má 

zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto 

oznámení uviesť minimálne nasledovné informácie: 

1. podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, 

2. navrhovaných subdodávateľov, 

3. predmety subdodávok a 

4. čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku Osobného postavenia podľa § 

32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. je oprávnený realizovať danú 

zákazku.  

11.6  Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke 

Objednávateľa. 

11.7 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v 

celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

11.8 V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia 

Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o diele. 

11.9 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých má každý povahu originálu. Objednávateľ 

obdrží 1 vyhotovenie a 1 prináleží Zhotoviteľovi. 

11.10 Prílohy zmluvy:  -  Harmonogram prác 

- Ocenený výkaz výmer 

- Poistná zmluva (predkladá úspešný uchádzač) 



 

 

 

V Dobrej Vode, dňa ........................ 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 

 
.........................................     ..................................... 
         René Blanárik      ..................................... 

       starosta obce Dobrá Voda      ..................................... 


