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SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

(STAVEBNÉ PRÁCE ) 
 
 
 

A.1  Pokyny pre uchádzačov 
        
 
 
V Okoličnej na Ostrove dňa 28.02.2022                  Ing. Iveta Feketeová 
                                                               starostka obce 
 
 
Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZVO“ ) potvrdzuje:  
 
 
                       
V Okoličnej na Ostrove dňa 28.02.2022                 Mgr. Miklós Csintalan               

                poverená osoba na verejné obstarávanie 
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Príloha č. 6 – Technická správa 
A. Pokyny na zostavenie ponuky 

 

Časť I.  
Všeobecné informácie 

 
1. IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

Názov organizácie:  OBEC OKOLIČNÁ NA OSTROVE  IČO: 00 306 622 
Sídlo organizácie:    946 13 Hlavná č. 68 
Štatutárny zástupca:  Ing. Iveta Feketeová, starosta obce 
Kontaktná osoba:     Ing. Iveta Feketeová, starosta obce 
Telefón:     035/7793931     Fax: 035/7793931 
E-mail:    okolicna@gmail.com   

Kontaktné miesto: Obecný úrad, 946 13 Okoličná na Ostrove, Hlavná č. 68 
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: https://www.okolicnanaostrove.sk  
v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod. 
Splnomocnená osoba na procesné úkony verejného obstarávania: 

    Mgr. Miklós Csintalan 
e-mail:   csintalan.miklos@gmail.com  

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

2. PREDMET ZÁKAZKY 
2.1 Predmetom zákazky sú stavebné práce: „Parkovisko pri materskej škôlke, 

stavebná časť“ podľa časti B.2 súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky.  
2.2 Úspešný uchádzač/uchádzači budú predmet zákazky plniť v areáli verejného 

obstarávateľa a bude odovzdaný verejnému obstarávateľovi.   
2.3 Podrobný rozsah predmetu zákazky a jeho špecifikácia  je uvedená v časti B.2 Opis    

predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.  
2.4 Maximálna hodnota zákazky: 46 000,00 eur vrátane DPH.  
2.5  V časti B.1 Obchodné podmienky sa nachádza  návrh zmluvných podmienok, ktoré 

musia byť zapracované do návrhu zmluvy úspešného uchádzača. 
2.4 Zatriedenie zákazky podľa klasifikácií platných v Európskych spoločenstvách podľa  

Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet: 
45223300-9 Stavebné práce na stavbe parkovísk 

3. ROZDELENIE A KOMPLEXNOSŤ ZÁKAZKY 
3.1 Vyžaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
3.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií tvorí časť 

súťažných podkladov  B.2 Opis predmetu zákazky. 
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4. VARIANTNÉ RIEŠENIE 
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu 

k požadovanému riešeniu. 
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie 

zaradené do vyhodnotenia. 
5. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1 Miesto dodania predmetu zákazky: p.č. 877/77, 877/98 pri okraji miestnej cesty 
Nitrianská v Okoličnej na Ostrove. 

5.2 Predpokladaná lehota ukončenia zmluvy je: maximálne 50 dní od odovzdania 
staveniska. 

6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Operačného programu: 
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”), špecifický cieľ 5.1.2., B.2. 
Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel na základe fakturácie so splatnosťou 14 dní 
odo dňa doručenia daňového dokladu, a to bankovým prevodom na účet dodávateľa, 
ktorý bude uvedený v zmluve. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu.  

7. DRUH ZÁKAZKY 
7.1 Druh zákazky: zákazka na uskutočňovanie stavebných prác. Výsledok postupu 

verejného obstarávania: zadanie zákazky – uzavretie zmluvy o dielo.   
7.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu 

zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu 
zákazky, vrátane časti  B.2 Opis predmetu zákazky. 

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až 

do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 
30.08.2022. 

8.2 V prípade potreby predĺženia lehoty viazanosti ponúk sa oznámi uchádzačom 
predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

8.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia oznámenej, primerane predĺženej 
lehoty viazanosti ponúk. 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 
9. DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 

9.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie, ktoré sú všeobecne dostupné, 
tak aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa 
verejného obstarávania.  

9.2 Žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov, dovzdávanie súťažných podkladov a 
dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľom organizáciou 
a uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese: 
csintalan.miklos@gmail.com .  

9.3 Písomná komunikácia sa použije iba v prípade problémov pri elektronickej 
komunikácii na základe telefonickej žiadosti. 

9.4 Telefonické dorozumievanie je prípustné len na dohodnutie termínu prehliadky 
miesta. 
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9.5 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým 
nemožno trvalo zachytiť jej obsah, bude vyžiadané potvrdenie vo vytlačenej forme do 
troch dní, pričom rozhodujúca bude písomná forma. 

10. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
10.1 V prípade nejasností, potreby objasnenia podmienok účasti uchádzačov vo 

verejnom obstarávaní, uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého 
bol vyhlásený postup verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch alebo 
inej sprievodnej dokumentácie poskytnutých obstarávateľskou organizáciou 
v lehote na predkladanie ponúk môže ktorýkoľvek z uchádzačov u riaditeľa školy 
elektronicky na e-mailovej adrese: csintalan.miklos@gmail.com . 

10.2 Vysvetlenie bude doručené elektronickou formou na e-mailovú adresu záujemcu 
alebo uchádzača. 

Časť III. 
Príprava ponuky 

11. VYHOTOVENIE PONUKY 
11.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej 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 pre fyzickú osobu čitateľný.  

11.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v týchto 
súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich 
úradne osvedčené kópie.  

11.3 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby bola ponuka zviazaná vcelku bez možnosti 
svojvoľnej výmeny jednotlivých častí (napr. hrebeňová väzba) a aby uchádzač 
všetky strany ponuky očísloval vzostupne arabskými číslicami.  

12. JAZYK PONUKY 
12.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené 

v slovenskom jazyku.  
12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, 

musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad 
takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov v Českom jazyku. 

13. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
13.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu 

zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 
13.2 Cena za obstarávaný predmet musí byť stanovená podľa zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR 
č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č.18/1996 Z.z. o cenách. 

13.3 Uchádzač každej oceňovanej položke uvedie navrhovanú zmluvnú cenu aj 
jednotkovú cenu. Celková cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom 
všetkých medzisúčtov/súčinov jednotkovej ceny a množstva. 

13.4 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet 
zákazky súčet/sumár všetkých položiek. 

13.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
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13.5.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
13.5.2 sadzba DPH a výška DPH, 
13.5.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
13.5.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, upozorní/uvedie 
v ponuke. 

14. ZÁBEZPEKA PONUKY 
Verejný obstarávateľ nežiada zábezpeku na zabezpečenie ponuky. 

15. OBSAH PONUKY 
15.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 
15.1.1 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými 

obstarávateľskou organizáciou a potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých 
dokladov a údajov; citované vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí 
byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za každého člena skupiny,  

15.1.2 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač 
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované 
v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a podľa časti 
súťažných podkladov  A.2 Podmienky účasti uchádzačov, vrátane zoznamu 
takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí 
byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena 
skupiny. 

15.1.3 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača 
alebo záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti 
predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač.  

15.1.4 Návrh na plnenie kritérií – sumarizačný formulár podľa prílohy č. 2 
15.1.5 Podpísaný návrh Zmluvy o dielo s uvedením zmluvnej ceny. Neoddeliteľnou 

súčasťou zmluvy je nacenený výkaz výmer opečiatkovaný a podpísaný 
štatutárom uchádzača.  

15.1.6 Technický popis a náležitosti tohto technického popisu sú v časti „B.2 Opis 
predmetu zákazky“. 

15.1.7 Verejný obstarávateľ požaduje odovzdanie kompletnej ponuky v jednom 
vyhotovení ako originál. 

15.1.8 Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať tieto uvedené dokumenty, uchádzač 
bude zo súťaže vylúčený. 

16. NÁKLADY NA PONUKU 
16.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša 

uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na 
výsledok verejného obstarávania. 

16.2 Ponuky doručené na adresu obstarávateľa predložené v lehote na predkladanie 
ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk 
nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 
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Časť IV. 
Predkladanie ponuky 

 
17. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 

17.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom 
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny 
dodávateľov. 

17.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo 
politické hnutie, sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť.  

17.3 Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa 
podmienky podľa bodu 15 nebude možné takúto ponuku zaradiť do 
vyhodnotenia/braná do úvahy a takáto ponuka bude vrátená odosielateľovi/ 
predkladateľovi. 

17.4 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 17.2, nebude možné takúto 
ponuku zaradiť do vyhodnotenia/braná do úvahy a bude vylúčená z verejnej 
súťaže. 

18. PREDLOŽENIE PONUKY 
18.1 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 19 osobne alebo 

prostredníctvom poštovej zásielky na adresu: Obecný úrad, 946 13 Hlavná č. 
68 v lehote na predkladanie ponúk. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky 
obstarávateľovi. 

18.2 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom obstarávateľ vydá uchádzačovi 
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

19. OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 
19.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal 

ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti 
nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi. 

19.2 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
19.2.1 adresa uvedená v záhlaví týchto podkladov, 
19.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 

podnikania), 
19.2.3 označenie „Verejná súťaž – neotvárať“, 
19.2.4 označenie heslom súťaže: „Parkovisko pri materskej škôlke“ 

20. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 
20.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť v pracovných dňoch do 14:00 hod. na 

adresu: Obecný úrad, 946 13 Hlavná č. 68.  
20.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 14.03.2022 do 10:00 hod. 
20.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti 

uchádzačovi neotvorená. 
21. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  
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21.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej 
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej 
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 20.1. Doplnenú, 
zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na 
predkladanie ponúk. 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

22. OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI 
22.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese:  

Zasadačka Obecného úradu, 946 13 Hlavná č. 68. 
Otváranie obálok sa uskutoční dňa 14.03.2022 o 13:00 hod. 

22.2 Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk bude neverejné.  
23. PRESKÚMANIE PONÚK 

23.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
23.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 15, 19 a spĺňajú  časť A 2  súťažných 

podkladov - Podmienky účasti uchádzačov. 
23.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení 

o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch. 
23.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 

ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných 
podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

23.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať vyššie uvedené požiadavky, bude 
z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho 
ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

24.    VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
24.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení 

splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v § 26, 27 a 28   
zákona o verejnom obstarávaní a v týchto súťažných podkladoch A.2 Podmienky 
účasti uchádzačov a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 3.7. 

24.2 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať 
z dokladov predložených podľa požiadaviek, uvedených v súťažných podkladoch. 

24.3 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje 
splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži alebo nebude spĺňať podmienky 
účasti vo verejnej súťaži podľa časti súťažných podkladov  A.2 Podmienky účasti 
uchádzačov, bude z verejnej súťaže vylúčený. 

25.    OPRAVA CHÝB 
25.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené 

v prípade:  
25.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť 

bude suma uvedená slovom, 
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25.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba 
vznikla dôsledkom nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; 
platiť bude jednotková cena, 

25.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť 
bude jednotková cena s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena 
položky bude odvodená od takto opravenej jednotkovej ceny, 

25.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte 
jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet 
jednotlivých položiek a pod. 

25.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude 
požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, 
týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na 
hodnotenie ponúk. 

25.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
25.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo, 
25.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa 

bodu 26.2 v lehote 3 dní odo dňa doručenia oznámenia o vykonanej 
oprave.  

25.4 Ak uchádzač nesplní podmienky účasti podľa výzvy na predkladanie ponúk a 
súťažných podkladov alebo predloží neplatné doklady alebo nepredloží 
požadované informácie alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené 
informácie bude vylúčený. Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí 
uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu. 

26. HODNOTENIE PONÚK 
26.1 Ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti budú vyhodnocované 

z hľadiska splnenia požiadaviek obstarávateľa na predmet zákazky. 
26.2 Obstarávateľ vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky 

uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Uchádzačovi 
bude písomne oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu vylúčenia. 

 
Časť VI. 

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 
 
27. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

27.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk 
a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. 
Zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie nesmú/nebudú počas 
prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať 
uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím 
osobám. 

27.2 Uchádzači sú povinní jednoznačne označiť vo svojich ponukách informácie 
(osobné údaje a obchodné informácie), ktoré považujú za dôverné. Informácie, 
ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 
použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so 
zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. 
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o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
atď.). 

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

27.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej 
len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný 
dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený 
podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len 
„poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo 
vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. 
súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný 
dodávateľ od obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik 
alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek 
obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich 
použiť bez predchádzajúceho súhlasu obstarávateľskej organizácie. 

Časť VII. 
Prijatie ponuky 

 
28. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

28.1 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuka bude zaradená do vyhodnocovania ponúk,  
bude zaslané oznámenie o poradí úspešnosti a oznámenie, že jeho ponuka bola 
prijatá a ostatným uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka 
neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. 

28.2 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi a 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy s úspešným 
uchádzačom alebo uchádzačmi. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, 
koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, 
verejný obstarávateľ a obstarávateľ ich môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí 
odmietne uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo 
neposkytne verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, 
potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď 
bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže 
uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným 
uchádzačom alebo uchádzačmi s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí 
v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v poradí, je povinný poskytnúť 
verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na 
uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť 
uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď bol k ich uzavretiu písomne vyzvaný. Verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 
pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, tretej a štvrtej vety je dlhšia, než 
30 dní. 

29. UZAVRETIE ZMLUVY 
29.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti 

ponúk do 30.08.2022. 
29.2 Zrušenie súťaže: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje možnosť zrušenia postupu 

zadávania zákazky ak neobdrží dotáciu alebo ponúknuté ceny presiahnu jeho 
finančné možnosti.  
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
I. Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských 

alebo obchodných registrov  
1. Vyžaduje sa splnenie podmienok: predloženie fotokópie dokladu, ktorý ho oprávňuje 

uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky; 
2. úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie originálu alebo overenej kópie 

dokladu, ktorý ho oprávňuje uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú 
predmetu zákazky – nie staršieho ako 3 mesiace. 
Predložené doklady musia byť  originály alebo ich overené kópie (ak nie je 
uvedené ináč). Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto 
podmienky účasti. 

3. Zúčastniť sa verejného obstarávania môže iba uchádzač, ktorý: 
- nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná 

poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných 
predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu. 

- nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa 
osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu. 

II. Ekonomické a finančné postavenie  
Nepožaduje sa.  

A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena stavebných prác 
v EUR ( v prípade platcu DPH sa za ňu považuje cena s DPH, v prípade neplatcu 
DPH konečná, celková cena predmetu zákazky ).  
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, 
ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu 
celkom za celý predmet obstarávania.  

B.1  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
1. Verejný obstarávateľ predkladá obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, 

ktoré je uchádzač povinný bez výhrad akceptovať (príloha č.1). 
2. Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania sú vymedzené záväzným 

obsahom nižšie uvedeného znenia návrhu Zmluvy o dielo, ktorý uchádzač musí 
predložiť v ponuke podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť podpísané každým členom 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
Návrh Zmluvy o dielo musí obsahovať identifikačné údaje, cenu a lehotu výstavby. 

3. Do návrhu zmluvy uchádzač doplní svoje identifikačné údaje, jednotkové ceny 
a cenu celkovú a návrh podpíše, čím sa zaviaže, že ak bude vyhodnotený ako 
úspešný uchádzač, uzavrie s verejným obstarávateľom za týchto podmienok zmluvu 
(príloha č. 3). 
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B. 2  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
Opis predmetu zákazky: 

„Parkovisko pri materskej škôlke - Okoličná na Ostrove“ 
 

Jedná sa o výstavbu Parkovísk vozidiel s hmotnosťou do 3,5t 
Pojazdná plocha ……………………………………………………………………......... 242,0 m2 
- na ploche vyčlenené parkovacie miesta vozidiel…………….......……………........... 19 ks 
Štandardný chodník pre chodcov: 
- Pochôdzna plocha…………………………………………………………… ........... 128,0 m2 
Územie výstavby leží v uličnom priestore pri vozovke miestnej cesty ul. Nitrianska, 
v intraviláne obce. Vozovka cesty je živičná, priemernej šírky 6,1m. Chodníky pre chodcov sú 
vybudované obojstranné. Na ploche určenej na zástavbu sa nachádza terajší betónový 
chodník s prídlažbou. Betónový chodník bude odstránený. V zelenom páse pri ceste sa 
nachádzajú 2 pne stromov s priemerom kmeňa do 40cm. Pne stromov budú odstránené. Pri 
ceste v zelenom páse sa nachádza dvojitý drevený stĺp telefónneho vedenia s betónovou 
oporou. Stojiská budú vyznačené s odstupom od pevnej prekážky 0,5m. 
Výstavbou budú dotknuté nasledovné súčasti miestnej cesty: 
-  okraj priľahlého jazdného pruhu; 
-  zelený pás; 
Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na 
konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky 
s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov.  
 
Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako 
ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako 
požadovaný výrobok. 
 
Obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia zákazky. Konzultácia 
ohľadne predmetu zákazky ako aj osobné stretnutie je možné uskutočniť v termíne najneskôr 
do termínu predkladania cenovej ponuky a to po telefonickej dohode s kontaktnou osobou 
uvedenou vo výzve na predkladanie cenovej ponuky. 
Podrobný popis je rozpísaný v prílohe č. 6 –Technická správa.  
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Príloha č. 1 – Vzor – vyhlásenie uchádzača 
 
 

VYHLÁSENIE 
 

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na realizáciu stavebných prác  
„Parkovisko pri materskej škôlke - Okoličná na Ostrove“ 

 
1. Ktoré určil obstarávateľ v súťažných podkladoch. 
2. Vyhlasujem, že nemám zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 
3. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé 

a úplné. 
4. (týka sa iba skupiny  - obchodné meno, adresa alebo sídlo a osoba oprávnená konať za 

skupinu) 
 

............................................ 
 
............................................ 
 
............................................ 
 
vyhlasujeme, že v predmetnej verejnej súťaži vytvárame skupinu. V prípade prijatia našej 
ponuky zo strany obstarávateľa vyhlasujeme, že ešte pred prijatím zmluvy vytvoríme 
právnu formu s právnou subjektivitou. 
 
 
Skupina 
 

splnomocňuje 
 
 

.......................................................................................................................... 
( obchodné meno, adresa alebo sídlo a osoba oprávnená konať za skupinu ) 

za oprávneného konať a podpisovať za skupinu vo veciach týkajúcich sa uvedeného 
predmetu zákazky. 
 
 
 
 
 
V..............................., dňa ....................... 
 
 
 
 
meno, priezvisko, titul, funkcia a odtlačok pečiatky 

 
 
( v prípade skupiny za každého člena skupiny notárom overený podpis osoby ( osôb ) 
oprávnenej konať za uchádzača )
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Príloha č. 2 – Vzor – návrh na plnenie kritérií – predložiť v ponuke 

 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
sumarizačný formulár 

 
údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk pre zadávanú zákazku s nízkou hodnotou  
s názvom: 

 
„Parkovisko pri materskej škôlke - Okoličná na Ostrove“ 

 
 
Obchodné meno uchádzača    ………....................................................... 

 
 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  ………………............................................ 
 

 
IČO:       ………………………………………………
      

 
Kritérium: 

 
Zmluvná cena za realizáciu stavebných prác s DPH   ...................... EUR 
 
 
Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach 
ponuky. V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže 
vylúčená. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  Podpis a pečiatka
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Príloha č. 3 – Obchodné podmienky – zmluva o dielo 

 

ZMLUVA O DIELO č. .../2022 
na zhotovenie stavby, uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov ( Obchodný zákonník ) 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

OBJEDNÁVATEĽ :    
Názov organizácie:  OBEC OKOLIČNÁ NA OSTROVE   
Sídlo organizácie:    946 13 Hlavná č. 68 
Štatutárny zástupca:  Ing. Iveta Feketeová, starosta obce 
Kontaktná osoba:     Ing. Iveta Feketeová, starosta obce 
Telefón:    035/7793931  Fax: 035/7793931 
E-mail:    starosta@okolicnanaostrove.sk  
IČO:   00 306 622 
Banka:     
Pobočka Komárno   
Číslo účtu:    
Kód banky:    
    
Objednávateľ nie je platcom DPH. 

a 
 
ZHOTOVITEĽ:  
Názov:   ................................................................ 
So sídlom:   ................................................................ 
IČO:                         ................................................................ 
DIČ: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ................., v Oddiely: ........ , vo Vložke č.:... 
Bankové spojenie:   ................................................................ 
Číslo účtu:                  ................................................................ 
Konajúci:                    ................................................................ 
(ďalej len „Zhotoviteľ", pričom Objednávateľ a Zhotoviteľ budú v ďalšom texte spoločne 
označení aj ako „zmluvné strany") 
 

Preambula 
 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle zákona 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní “). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup 
verejného obstarávania – verejnú súťaž podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní. 

Čl. II 
PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom zmluvy je „Parkovisko pri materskej škôlke - Okoličná na Ostrove“ 
podľa  naceneného výkazu výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy a podľa  
projektovej dokumentácie. 
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2.2 Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky 
a spôsob realizácie predmetu zmluvy. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve i v súlade s požiadavkami objednávateľa a riadne a včas zhotovené dielo 
odovzdať objednávateľovi. 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.5 Dielo bude zhotovené v rozsahu podľa ponuky zhotoviteľa. 
2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že 

sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje 
s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

 
Čl. III 

KVALITA PREDMETU ZMLUVY 
3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace 

jeho riadnemu užívaniu. 
3.2 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 

prác od začiatku po ukončenie diela dokumentmi: 
- záručné listy, atesty výrobkov, certifikáty, 
- zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. 

 
IV. 

CENA DIELA 
4.1 Zmluvné strany sa dohodli na pevnej a nemennej cene diela, ktorá je stanovená v zmysle 

zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR 
č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, za 
dohodnutých podmienok vo výške: ................. EUR (slovom: .......................................... 
eur a ........ eurocentov ),                                                                  

Cena spolu bez DPH                                                   ...............  EUR 
DPH 20 %                                                                    ...............  EUR 
Cena diela celkom                                                      ...............  EUR 
Cena je konečná, nemenná!!! 

4.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je 
v dobe jeho zabudovávania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe alebo 
vykazuje iné vady a nedostatky.  

 
Čl. V 

ČAS PLNENIA 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne 

5.1.1. začatie prác do 10 dní odo dňa odovzdania staveniska. 
5.1.2. ukončenie prác najneskôr do .............2022 podľa dohodnutého harmonogramu. 

5.2. Dodržiavanie termínu podľa bodu 5.1. je podmienené riadnym a včasným 
spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto 
dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje 
o dobu, o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. 
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Čl. VI 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Operačného programu: 
Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”), špecifický cieľ 5.1.2., B.2. 
Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Verejný obstarávateľ neposkytuje finančné 
preddavky.  

6.2 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác po fakturácii so splatnosťou 14 dní od 
doručenia faktúry pri súčasnom rešpektovaní platobných podmienok určených v zmluve 
o financovaní. 

6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo odúčtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré 
zhotoviteľovi vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy. 

 
Čl. VII 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
7.1. Odovzdanie staveniska 

7.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní po 
podpise zmluvy o pridelení dotácie.  

7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za 
podstatné porušenie tejto zmluvy. 

7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
7.2.1 Odovzdá pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných 

orgánov potrebné na zhotovenie diela. 
7.2.2 Odovzdá zhotoviteľovi plán bezpečnosti práce, čo mu ukladá nariadenie vlády 

č. 396/2006 Z. z.. 
7.2.3 Prostredníctvom svojich oprávnených osôb zaznamenáva a potvrdzuje 

preberanie vykonaných prác. 
7.2.4 Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri 

kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby 
zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho 
zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe nevyhovie týmto 
požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy 
a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

7.2.5 Stavebný dozor je oprávnený určiť vlastník stavby, zriaďovateľ. 
7.3. Povinnosti zhotoviteľa 

7.3.1 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho 
pokynmi, zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, 
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

7.3.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 OZ povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na 
nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 
objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť 
zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti. 

7.3.3 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu 
bránia zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť 
objednávateľovi.  
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7.3.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ 
znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného 
odovzdania diela objednávateľovi. 

7.3.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia 
všetkých osôb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, 
aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve. 
Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre 
ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi 
zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na 
vykonanie týchto prác. 

7.3.6 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela 
a je povinný v priebehu výstavby odstraňovať na vlastné náklady odpady 
a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

Čl. VIII 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela 
objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na 
odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 3 dní 
vopred. 

8.2. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady: 
a) osvedčenie o použitých materiálov,  
b) certifikáty požitých materiálov. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od 
zvyšných materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby 
bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. 

8.4. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše 
so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. 
Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. 

 
Čl. IX 

SANKCIE 
9.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške: 

a) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. za každý deň omeškania s plnením 
svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas, 

b) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. za každý deň omeškania, ak 
nevypratal stavenisko v lehote dohodnutej v bode 8.3. tejto zmluvy, 

c) 0,05% z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. za každý deň omeškania, ak 
nenastúpil na odstránenie reklamácií v záručnej dobe v lehote do 2 pracovných 
dní. 

9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, 
má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z celej sumy za každý deň 
omeškania. 

X. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II 
a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

10.2. Dielo má vady ak: 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 



 

Parkovisko pri materskej škôlke - Okoličná na Ostrove 

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2., 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené 

inými právami tretích osôb. 
10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov 

alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil 
objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. 

10.4. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Záručná 
lehota začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie 
v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 
zhotoviteľ. Záručná doba na technologické časti diela a zariadenia je podľa záruky, 
ktorú udáva výrobca. 

10.5. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty 
spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu 
v čase svojej životnosti. 

10.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom 
a zároveň listovou zásielkou. 

10.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 15 pracovných dní od 
prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.6. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, 
ktorého dĺžku dohodnú zmluvné strany písomne. V prípade vád v priebehu záručnej 
doby zaháji zhotoviteľ ich odstraňovanie ihneď po ich nahlásení objednávateľom. 

10.8. Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi (Obchodný zákonník § 562 ods. 2 písm. c). 

 
Čl. XI 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
11.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej 

osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
11.2.  V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 

ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 
 

Čl. XII 
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 

12.1.  Vlastníkom diela počas jeho realizácie je zhotoviteľ. Stavebný materiál a zariadenia 
potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je 
súčasťou pevnej ceny podľa bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom 
týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto 
zmluvy s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním. 

12.3.  Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na 
zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom. 

Čl. XIII 
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

13.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle 
ustanovenia § 2 ods.2 z.č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
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neskorších predpisov (ďalej aj „Infozákon“) a táto zmluva je tzv. povinne zverejňovanou 
zmluvou v zmysle § 5a Infozákona. 

13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle 
ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka (tzv. povinné zverejnenie zmluvy). 

13.3 Miesto a spôsob zverejnenia zmluvy sa bude spravovať ustanoveniami § 5a ods. 4 
Infozákona (Centrálny register zmlúv), alebo ustanovením § 5a ods. 5 Infozákona 
(webové sídlo povinnej osoby, resp. Obchodný vestník). Spôsob a miesto zverejnenia 
zvolí objednávateľ v zákonnej lehote. 

13.4 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti. 

 
Čl. XIV 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
14.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez sankčných postihov v prípade 

nedodržania dotácie na predmet zákazky. 
14.2. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy 

alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže 
oprávnená strana od zmluvy odstúpiť pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o jej porušení 
dozvedela. 

14.3. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch: 
a) zhotoviteľ do 14 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác, 
b) z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia 

zmluvy, 
c) z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržanie kvality prác 

a materiálov, podvodu, neschopnosti a pod., 
d) ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné 

záruky ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác 
a dodávok podľa tejto zmluvy, 

e) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom, do ktorej 
zhotoviteľ predložil súťažnú ponuku a ktorú objednávateľ prijal. 

14.4. Pre určenie lehoty na odstúpenie od zmluvy je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky 
odoslania oznámenia. 

14.5. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností 
naďalej trvá alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy 
odstúpiť len spôsobom pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného 
zákonníka. 

14.6. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1. stanoví na 
dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí 
dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako je uvedený v bode 14.1. 

14.7. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane. 

14.8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem 
nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné 
sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky 
a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 

14.9. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 
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a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom 
objednávateľa po uhradení ceny, 

b) pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI tejto zmluvy, 
c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od 

obdŕžania faktúry objednávateľom. 
Čl. XV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
15.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne 

neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
15.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť 

zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. 
15.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej 

dohode oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 
15.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho tri obdrží objednávateľ a jeden 

zhotoviteľ. 
15.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so 
zákonom 546/2010 Z.z.  

 
V Okoličnej na Ostrove dňa ............ 2021                         V .................... dňa ............ 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Ing. Iveta Feketeová 
             za objednávateľa 

 
 

 
za zhotoviteľa 

 
 
Príloha:  
 
Nacenený výkaz výmer uchádzača 
 
 


