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A. POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY
Časť I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
1.1. Verejný obstarávateľ
Názov:
Obec Lozorno
Sídlo:
Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Zastúpený:
Ľubomír Húbek, starosta
IČO:
00304905
Adresa profilu:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4137
1.2. V prípade tohto verejného obstarávania zastúpený spoločnosťou:
Obchodné meno:
VO SK, a.s.
Sídlo:
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
IČO:
45 647 291
Kontaktná osoba:
Silvia Grünzweigová
Telefónne číslo:
+421 904 821 119
2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1. Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rozsahu podľa projektovej
dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov, za účelom rozšírenia verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalitách: Za cintorínom a Troganových lúčky.
Predmetom zákazky je dobudovanie verejného vodovodu, verejnej kanalizácie v Rozvojovej
zóne Za Cintorínom (B3) a rozvojovej zóne Troganových lúčky (B5).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje realizovať len ten rozsah zákazky, na ktorý bude mať
poskytnuté financovanie.
Predmetom podaných žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2017 v zmysle
zákona č. 587/2004 z. z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sú nasledovné stavebné objekty:
S0 01.1 Vodovod – Lokalita Za cintorínom
SO 02.1 Vodovod- Lokalita Troganových lúčky
SO 01.2 Verejná kanalizácia – Lokalita Za cintorínom
SO 02.2 Zberače a výtlačné potrubie Lokalita Troganových lúčky
SO 02.2.1 Čerpacia stanica ČS B5 – Lokalita Troganových lúčky

Pozn.
Napriek tomu, že v časti Projektovej dokumentácii, sprievodnej správe aj technickej
správa je opísané aj vybudovanie miestnych komunikácií, predmetom tejto zákazky nie
je vybudovanie miestnej komunikácie. Vybudovanie miestnych komunikácií bude
predmetom samostatného verejného obstarávania, v prípade získania finančných prostriedkov
na jeho vybudovanie.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP.
2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na sumu 288 380,04 EUR bez DPH
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2.3. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet, hlavný slovník:
3. VARIANTNÉ RIEŠENIE
3.1. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak uchádzač v rámci ponuky
predloží aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnocovania.
4. MIESTO, TERMÍN DODANIA A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
4.1. Miestom dodania predmetu zákazky je katastrálne územie obce Lozorno - v lokalitách: Za
cintorínom a Troganových lúčky.
4.2. Časť predmetu zákazky je predmetom podanej žiadosti na financovanie prostredníctvom
Environmentálneho fondu. Nakoľko v čase prípravy tohto verejného obstarávania nie je jasné,
či a v akom rozsahu bude predmet zákazky schválený z Environmentálneho fondu alebo iných
dotácií tretích strán, verejný obstarávateľ si vyhradzuje realizovať len ten rozsah zákazky,
na ktorý bude mať poskytnuté financovanie, a to na základe výzvy na začatie stavby, v
zmysle časti C. týchto SP.
4.3. Predmet zákazky bude dodávaný spôsobom podľa obchodných podmienok uvedených
v časti C. týchto SP.
5. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
5.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo
štátneho rozpočtu, štrukturálnych fondov Európskej únie, Environmentálneho fondu alebo
iných dotácií tretích strán.
5.2. Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť až po
pridelení finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu alebo iných dotácií tretích strán.
Podrobnosti sú uvedené v časti C. týchto SP.
6. DRUH ZÁKAZKY
6.1. Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov.
6.2. Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na poskytovanie predmetu
zákazky, ktoré musia byť obsiahnuté v uzatvorenej zmluve, obsahujú časti B., C. a D. týchto
SP.
7. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
7.1. Lehota viazanosti ponuky je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk, v bode IV.2.6.
7.2. V prípade potreby, vyplývajúcej najmä z aplikácie revíznych postupov, si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk.
7.3. Predĺženie lehoty viazanosti ponúk oznámi verejný obstarávateľ všetkým záujemcom
a uchádzačom formou opravy údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania prostredníctvom vestníka Úradu pre verejné obstarávanie a súčasne formou
oznámenia v profile verejného obstarávateľa.
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7.4. V prípade, ak uchádzač nebude súhlasiť s predĺžením lehoty viazanosti ponúk, doručí
žiadosť o späťvzatie ponuky v písomnej listinnej podobe, a to buď poštou alebo osobným
doručením na adresu kontaktného miesta:
VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, kontaktná osoba: Silvia Grünzweigová
V prípade, ak uchádzač nedoručí takúto žiadosť o späťvzatie ponuky v lehote do 10
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia opravy resp. oznámenia podľa bodu 7.3. vo vestníku
Úradu pre verejné obstarávanie, má sa za to, že s predĺžením lehoty viazanosti ponúk súhlasí.
Časť II. KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE
8. KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/
UCHÁDZAČMI
8.1. V zmysle § 187 ods. (8) ZVO určuje verejný obstarávateľ pravidlá pre komunikáciu
nasledovne.
8.2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom bude
uskutočňovaná písomne v listinnej podobe prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa,
pokiaľ nie je v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v týchto SP uvedené inak.
8.3. Záujemca/uchádzač je povinný predkladať verejnému obstarávateľovi svoje podania
písomne v listinnej podobe prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa na adresu
kontaktného miesta:
VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, kontaktná osoba: Silvia Grünzweigová
8.4. Z dôvodu zabezpečenia bezproblémovej komunikácie záujemca/uchádzač vo svojich
podaniach uvedie nasledovné údaje:
- obchodné meno
- sídlo/miesto podnikania
- identifikačné číslo
- korešpondenčnú adresu (v prípade, ak sa táto líši od sídla/miesta podnikania)
- meno a priezvisko kontaktnej osoby
- e-mailovú adresu kontaktnej osoby
- telefónne číslo kontaktnej osoby
8.5. Všetky vysvetlenia SP, rovnako ako kladné vybavenia žiadostí o nápravu, bude verejný
obstarávateľ uverejňovať aj vo svojom profile.
8.6. Verejný obstarávateľ bude doručovať písomnosti záujemcom/uchádzačom
prostredníctvom pošty alebo inej doručovacej služby. Pravidlá pre doručovanie – zásielka sa
považuje za doručenú uchádzačovi okamihom jej prevzatia. Zásielka sa považuje za doručenú
aj vtedy, ak jej adresát bude mať objektívnu možnosť oboznámiť sa s jej obsahom, t.j. ako náhle
sa dostane zásielka do sféry jeho dispozície, v takom prípade sa za okamih doručenia považuje
deň nasledujúci po uložení zásielky na pošte. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, že
ju adresát prevziať odmietol, a to okamihom odmietnutia.
9. VYSVETLENIE A ZMENY
9.1. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na
vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým
záujemcom, ktorí sú im známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. V takomto
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prípade môže ktorýkoľvek záujemca písomne v listinnej podobe požiadať o vysvetlenie priamo
na adrese kontaktného miesta:
VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, kontaktná osoba: Silvia Grünzweigová
9.2. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak
- vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie
splnenia podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa bodu 9.1 aj napriek tomu,
že bolo vyžiadané dostatočne vopred alebo
- v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia
podmienok účasti vykoná podstatnú zmenu
9.3. Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na
preukázanie splnenia podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač
nevyžiadal dostatočne vopred alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný,
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nie je povinný predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
Časť III. PRÍPRAVA PONUKY
10. VYHOTOVENIE PONUKY
10.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu, čiže musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
Uchádzač je povinný vyhotoviť ponuku tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť
týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a
osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Dokumenty
v jednotlivých častiach ponuky odporúča verejný obstarávateľ spojiť do jedného zväzku.
10.2. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení
o vyhlásení tohto verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch, musia byť
v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené kópie v listinnej podobe, pokiaľ
nie je určené inak.
10.3. Ponuka predložená v listinnej podobe musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho
mene v záväzkových vzťahoch.
10.4. Všetky strany ponuky predložené v listinnej podobe odporúča verejný obstarávateľ
z dôvodov ochrany ponuky proti neoprávnenej manipulácii očíslovať a podpísať štatutárnym
orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý
je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Tento podpis nie je
vyjadrením súhlasu s obsahom dokumentu alebo dokladu.
11. JAZYK PONUKY
11.1. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v
štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu
s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
úradný preklad do štátneho jazyka.
12. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
12.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky bude vyjadrená v eurách
(EUR) a matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
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12.2. Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (DPH)
- výška DPH v EUR
- cena v EUR s DPH
12.3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom.
13. ZÁBEZPEKA, PODMIENKY JEJ ZLOŽENIA, PODMIENKY JEJ UVOĽNENIA
ALEBO VRÁTENIA
13.1. Verejný obstarávateľ v zmysle § 46 ods. (1) ZVO požaduje od uchádzačov zabezpečenie
viazanosti ich ponuky zábezpekou.
13.2. Pod zábezpekou sa v tomto prípade myslí poskytnutie bankovej záruky za uchádzača
alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v sume:
8.500,- EUR ( slovom osemtisíc päťsto eur)
13.3. Zábezpeka je zložená poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, splatnej na prvé
písomné požiadanie verejného obstarávateľa alebo zložením finančných prostriedkov na
bankový účet verejného obstarávateľa. Uchádzač si vyberie jednu z uvedených možností.
13.4. Poskytnutie bankovej záruky sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou
zahraničnej banky, v každom prípade so sídlom v Slovenskej republike (ďalej len „banka"). Zo
záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že je nepodmienená a že banka na prvé
písomné požiadanie verejného obstarávateľa uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača v
prípade prepadnutia zábezpeky ponuky uchádzača v prospech verejného obstarávateľa.
Banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 13.2. Banka sa
zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 3 kalendárnych dní po doručení výzvy verejného
obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa. Banková záruka nadobúda
platnosť dňom jej vystavenia bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a vzniká doručením
záručnej listiny verejnému obstarávateľovi. Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty
viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ verejný obstarávateľ do
uplynutia doby platnosti bankovej záruky uchádzačovi písomne oznámi takéto predĺženie
lehoty viazanosti ponúk. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk doručí uchádzač
predĺženú bankovú záruku obstarávateľovi do piatich dní od prijatia písomného oznámenia
obstarávateľa o predĺžení lehoty viazanosti ponúk.
Banková záruka zanikne:
- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech
verejného obstarávateľa,
- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa,
- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti
neuplatnil svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v
dobe platnosti bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej
záruky.
Záručná listina musí byť predložená v ponuke uchádzača. V prípade jej nepredloženia resp.
nepredloženia záručnej listiny podľa učených podmienok bude uchádzač z procesu tohto
verejného obstarávania v zmysle § 53 ods. (5) písm. a) ZVO vylúčený.
13.5. Finančné prostriedky v minimálnej výške podľa bodu 13.2. musia byť zložené na účet
verejného obstarávateľa a musia byť naň pripísané najneskôr v momente uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Ak finančné prostriedky nebudú zložené a pripísané na účte verejného
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obstarávateľa podľa určených podmienok, bude uchádzač z procesu tohto verejného
obstarávania v zmysle § 53 ods. (5) písm. a) ZVO vylúčený.
13.6. Údaje účtu pre účely zloženia zábezpeky:
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu:
3203747001/ 5600
Číslo účtu (formát IBAN): SK34 5600 0000 0032 0374 7001
SWIFT:
KOMASK2X
Mena účtu:
EUR
Variabilný symbol:
IČO uchádzača
13.7. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač
- odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
- neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu o dielo podľa § 56 ods. (10) až
(15)
13.8. Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa
- márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil
z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania
zákazky,
- uzavretia zmluvy.
14. OBSAH PONUKY
14.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady a dokumenty:
PRE ČASŤ PONUKY OZNAČENEJ AKO „OSTATNÉ“:
- 14.1.1. doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti,
prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní požadovaných v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v SP,
- 14.1.2 doklad o zložení zábezpeky
- 14.1.3 návrh zmluvy v jednom vyhotovení, podpísaný štatutárnym orgánom, alebo
členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Uchádzač
do návrhu zmluvy neuvedie ceny.
- 14.1.4 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov
skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých
ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.
14.2 PRE ČASŤ PONUKY OZNAČENEJ AKO „KRITÉRIÁ“:
- 14.2.1 návrh na plnenie kritéria, vypracovaný podľa časti E. Kritéria na hodnotenie
ponúk a pravidlá ich uplatnenia, časti D. Spôsob určenia ceny a podľa časti G. Návrh
uchádzača na plnenie kritéria.
- 14.2.2 KOMPLETNE OCENENÝ VÝKAZ VÝMER, a to tak v listinnej podobe, ako
aj v elektronickej podobe vo formáte .xls/.xlsx, pričom:
- položky z výkazu výmer predloženého uchádzačom v cenovej ponuke sa musia
množstevne a vecne zhodovať s položkami z výkazu výmer poskytnutého verejným
obstarávateľom ako súčasť projektovej dokumentácie v prílohe č. 1 SP,
- v prípade, ak sa vo výkaze výmer resp. v rozpočte predloženom verejným
obstarávateľom nachádzajú obchodné názvy výrobkov, uchádzač môže predložiť aj
alternatívne výrobky, ktoré však musia byť ekvivalentné ako verejným obstarávateľom
požadované výrobky, t.j. musia spĺňať minimálne požadované parametre,
- Návrh zmluvy v jednom vyhotovení, podpísaný štatutárnym orgánom, alebo členom
štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Uchádzač do návrhu
zmluvy uvedie ceny v súlade s návrhom na plnenie kritéria. Súčasťou návrhu zmluvy
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musia byť aj relevantné prílohy zmluvy (teda také prílohy, ktoré je možné predložiť v
lehote na predkladanie ponúk),
14.2. Z dôvodu zabezpečenia prehľadnosti ponuky a bezproblémovej komunikácie verejný
obstarávateľ odporúča predložiť aj:
PRE ČASŤ PONUKY OZNAČENEJ AKO „OSTATNÉ“:
- obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov (tzv. súpis
dokumentov), 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 člena skupiny.
- identifikačné údaje uchádzača obsahujúce obchodný názov, adresa sídla uchádzača
alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu
(štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie (názov,
adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne
číslo, e-mail.
- kompletnú ponuku v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vo formáte .pdf
PRE ČASŤ PONUKY OZNAČENEJ AKO „KRITÉRIÁ“:
- kompletnú ponuku v elektronickej podobe na pamäťovom médiu vo formáte .pdf
15. NÁKLADY NA PONUKU
15.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
Časť IV. PREDKLADANIE PONÚK
16.1. Uchádzač vloží osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky označenú ako „Ostatné“ spolu
s osobitne oddelenou a uzavretou časťou ponuky označenou ako „Kritériá“ do nepriehľadného
obalu. Časti ponuky „Ostatné“ a „Kritériá“, ako aj obal ponuky musia byť uzatvorené, prípadne
zapečatené proti nežiaducemu otvoreniu.
16.2. Na častiach ponuky „Ostatné“ a „Kritériá“ musia byť uvedené nasledovné údaje:
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača
- označenie heslom súťaže „Vodovod a kanalizácia-Lozorno“
- označenie časti ponuky – „Ostatné“ resp. „Kritériá“
16.3. Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača
- označenie „súťaž“
- označenie heslom súťaže „Vodovod a kanalizácia-Lozorno“
16.4. Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk je
uvedená v oznámení o vyhlásení tohto verejného obstarávania.
16.5. Ponuky budú doručené prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na
adresu VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava.
16.6. Ak sa ponuka doručuje osobne, ponuky sa predkladajú na mieste podľa predošlého bodu
v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 16:00 hod.. V deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
sa ponuky predkladajú od 08:00 hod. do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
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16.7. V prípade podľa predošlého bodu, verejný obstarávateľ (resp. jeho zástupca pre toto
verejné obstarávanie) vydá uchádzačovi potvrdenie o prevzatí ponuky, v ktorom uvedie dátum,
čas a miesto prevzatia ponuky.
16.8. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi
neotvorená.
16.9. 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.
Časť V. OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK
17. OTVÁRANIE PONÚK
17.1. Pri otváraní ponúk bude použitý postup podľa § 52 ZVO.
17.2. Miesto a čas otvárania častí ponúk označených ako „Ostatné“ sú uvedené v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania.
17.3. Otváranie ponúk je vzhľadom na použitie § 54 ZVO (elektronická aukcia) neverejné,
údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom ani zápisnicu z otvárania
ponúk.
18. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
18.1. Na proces vyhodnocovania splnenia podmienok účasti uchádzačov budú aplikované
postupy uvedené v § 40 ZVO a § 152 ods. (4) ZVO.
18.2. V zmysle § 152 ods. (5) ZVO, verejný obstarávateľ je bez ohľadu na § 152 ods. (4) ZVO
oprávnený od uchádzača dodatočne vyžiadať doklad podľa § 32 ods. (2) písm. b) a c) ZVO.
19. VYHODNOCOVANIE PONÚK
19.1. Na proces vyhodnocovania ponúk budú aplikované postupy v zmysle § 53 ZVO.
19.2. Ponuky budú z hľadiska plnenia kritéria vyhodnocované elektronickou aukciou. Pravidlá
elektronickej aukcie sú uvedené v bode 20. tejto časti SP.
20. PRAVIDLÁ ELEKTRONICKEJ AUKCIE
20.1. Základné pojmy.
Elektronická aukcia (ďalej len „eAukcia“) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci
sa proces, ktorý využíva systémy certifikované podľa § 151 ZVO na predkladanie nových cien
upravených smerom nadol. eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom certifikovaného
systému PROebiz.
Účelom eAukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa
uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
Vyhlasovateľom eAukcie je verejný obstarávateľ podľa bodu 1.1. tejto časti SP.
Predmet eAukcie je rovnaký ako predmet zákazky, uvedený v príslušných dokumentoch
potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti.
Administrátor vyhlasovateľa je osoba, ktorá v rámci eAukcie vyzýva uchádzačov na
predkladanie nových cien upravených smerom nadol.
Súťažné podklady „Lozorno – rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v lokalitách za cintorínom a Troganových lúčky“

10

Elektronická aukčná sieň (ďalej len „eAukčná sieň“) je prostredie umiestnené na určenej
adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené
smerom nadol.
Prípravné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači
oboznámia
s Aukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola (elektronickej aukcie).
Aukčné kolo je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné porovnávanie cien
ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich vyhodnocovanie v určených časoch.
20.2. Názov eAukcie: Rozšírenie vodovodu a kanalizácie, lokalitách za cintorínom a
Troganových lúčky“
20.3. Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej celkovej
ceny za predmet zákazky v EUR s DPH (kritérium na vyhodnotenie ponúk).
20.4. Prvky, ktorých hodnoty sú predmetom eAukcie: celková cena za predmet zákazky
v EUR s DPH.
20.5. Pred začatím elektronickej aukcie verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritéria
na vyhodnotenie ponúk v zmysle pravidiel určených v SP. Verejný obstarávateľ následne vyzve
elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a
ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť
v elektronickej aukcii (ďalej len „výzva“) vyhlasovateľ uvedie podrobné informácie týkajúce
sa eAukcie v zmysle § 54 ods. (7) ZVO. Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe
určenej uchádzačom v ponuke ako kontaktná osoba pre eAukciu (z uvedeného dôvodu je
potrebné uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby) a bude uchádzačom odoslaná emailom najneskôr dva pracovné dni pred konaním eAukcie.
20.6. Výzva obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu
zákazky, pravidlá predlžovania aukčného kola, lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.
20.7. V prípravnom kole sa vyzvaní uchádzači oboznámia s priebehom aukčného kola
a popisom aukčného prostredia. Uchádzačom bude v prípravnom kole a v čase uvedenom vo
výzve zároveň sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných
vstupných cien, ktoré do eAukčnej siene zadá administrátor eAukcie, a to v súlade
s pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý uchádzač bude vidieť iba svoju ponuku
a až do začiatku aukčného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa a priebehu
budú uvedené vo Výzve.
20.8. Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch a za podmienok uvedených vo výzve. Na
začiatku aukčného kola sa všetkým uchádzačom zobrazia:
- ich celková cena za predmet zákazky
- najnižšia celková cena za predmet zákazky
- ich priebežné umiestnenie (poradie).
20.9. Predmetom úpravy v aukčnom kole bude celková cena za predmet zákazky v EUR s
DPH. Uchádzači budú upravovať ceny smerom nadol.
20.10. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že systém neumožňuje dorovnať najnižšiu celkovú
cenu (t.j. nie je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste).
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20.11. V priebehu Aukčného kola budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do
eAukcie v eAukčnej sieni informácie, ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich
relatívne umiestnenie. V prípade rovnosti kritéria na vyhodnotenie ponúk systém priradí týmto
ponukám zhodné poradie.
20.12. Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,50 % z aktuálnej celkovej ceny daného
uchádzača.
20.13. Maximálny krok zníženia ceny nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri zmene
ceny položky o viac ako 50 %. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej
cene položky daného uchádzača.
20.14. Aukčné kolo bude ukončené uplynutím časového limitu 20 min. za predpokladu, ak
nedôjde k jeho predĺženiu. K predĺženiu dôjde vždy v prípade predloženia nových cien (t.j. pri
akomkoľvek regulárnom znížení ceny) v posledných dvoch minútach trvania aukčného kola
(aj už predĺženého aukčného kola), a to vždy o ďalšie dve minúty (t.j. v čase, kedy došlo
k predĺženiu, sa k času zostávajúcemu do konca kola pridajú celé 2 min.). Počet predĺžení nie
je limitovaný.
20.15. Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej
celkovej ceny za predmet zákazky v EUR s DPH automatizovaným vyhodnotením.
20.16. Technické požiadavky na prístup do eAukcie.
Počítač uchádzača musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť v eAukcii je nutné
používať jeden z podporovaných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 9.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia alebo
- Google Chrome.
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej
je nutné mať v použitom internetovom prehliadači povolené cookies a javaskripty.
20.17. Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo výzve.
20.18. Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej
energie, konektivity na Internet alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom
pokračovaní uchádzača v eAukcii) vyhlasovateľ uchádzačom odporúča mať pripravený
náhradný zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet (napr. notebook s mobilným
internetom). Vyhlasovateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných
technických problémov na strane vyhlasovateľa.
Časť VI. PRIJATIE PONUKY A UZAVRETIE ZMLUVY
21. INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
21.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po ukončení postupu podľa § 55 ods. (1)
ZVO (ak sa bude uplatňovať) a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu
alebo účastníka bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní
informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému
uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému
uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi
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v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo
uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu,
v ktorej môže byť doručená námietka.
22. UZAVRETIE ZMLUVY
22.1. Na proces uzavretia zmluvy sa aplikujú postupy v zmysle § 56 ZVO.
22.2. Po uskutočnení elektronickej aukcie bude úspešný uchádzač vyzvaný k predloženiu
návrhu zmluvy o dielo s aktualizovanými cenami v zmysle výsledku elektronickej aukcie.
22.3. V zmysle § 54 ods. 10 ZVO úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť
verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie
zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzavreté do 10
pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 4 až 9, ak boli na ich uzavretie písomne
vyzvaní. Za neposkytnutie riadnej súčinnosti sa v prípade tohto verejného obstarávania
považuje najmä: 22.3.1 nepredloženie poistného certifikátu alebo poistnej zmluvy na poistenie
zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti
vo výške minimálne predpokladanej hodnoty zákazky (vrátane DPH), platnej počas celej
doby plnenia zmluvy o dielo, a to najneskôr ku dňu podpisu zmluvy,
22.3.2 - nezloženie realizačnej zábezpeky podľa bodu 13.2 zmluvy o dielo na účet verejného
obstarávateľa a následné nepredloženie dokladu o zložení tejto zábezpeky, a to najneskôr ku
dňu podpisu zmluvy o dielo,
22.4. Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a §
34 ods. 3 sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy,
koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody mať v registri konečných užívateľov výhod
zapísaných konečných užívateľov výhod.
22.5. Zmluva uzavretá ako výsledok tohto verejného obstarávania nadobúda platnosť dňom
podpisu oboma zmluvnými stranami.
22.6. Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť
kumulatívnym splnením nasledovných podmienok:
dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa a
proces tohto verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom
finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky
ČASŤ VII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
24.1. V zmysle § 54 ods. (15) ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo nepoužiť
elektronickú aukciu v prípade, ak sa aukcie zúčastní len jeden uchádzač.
24.2. Skutočnosti uvedené v súťažných podkladoch a v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania platia pre všetky časti predmetu zákazky, pokiaľ nie je v súťažných podkladoch
alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedené inak.
24.3. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené
týmito SP, príslušné ustanovenia ZVO a ostatných relevantných právnych predpisov platných
na území Slovenskej Republiky.
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B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
1.

STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Obec Lozorno sa v záujme dobudovania technickej infraštruktúry v územiach navrhovaných
v územnom pláne obce ako plochy pre funkciu bývania - označených ako lokalita Za cintorínom
a lokalita Troganových lúčky - rozhodla vybudovať verejný vodovod, verejnú splaškovú
kanalizáciu. V súčasnosti sa v predmetných lokalitách nenachádza verejný vodovod, verejná
kanalizácia ani spevnená komunikácia.
Účelom navrhovanej stavby „Lozorno - rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky“ je zabezpečenie krytia potreby pitnej
vody, s možnosťou odberu vody na hasenie požiarov, zabezpečenie odvedenia splaškovej
odpadovej vody zo záujmovej oblasti.
Rozvojová zóna Za Cintorínom (B3) leží na južnej hranici intravilánu obce, medzi
Zvončínskou ulicou a cintorínom.
Rozvojová zóna Troganových lúčky (B5) leží na východnej hranici intravilánu obce, medzi
Suchým potokom a Zvončínskou ulicou. Hlavné objekty stavby budú:
- vodovodné potrubia,
- kanalizačné potrubia,
- výtlačné potrubie splaškovej vody,
- vodovodné prípojky,
- kanalizačné prípojky,
- čerpacia stanica splaškovej odpadovej vody,
- NN prípojka k čerpacej stanici splaškovej vody,
Stavba verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je účelové líniové podzemné
vodohospodárske dielo. Vodovodné a kanalizačné potrubia a NN elektrická prípojka k čerpacej
stanici sú podzemné líniové stavby a nemajú architektonický význam. Objekt čerpacej stanice
bude podzemný, jej poklop bude v úrovni upraveného terénu – budúcej miestnej komunikácie,
bude napojený na elektrickú energiu z verejnej siete podzemnou NN elektrickou prípojkou.
Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory
SO 01 Lokalita Za cintorínom – verejný vodovod, verejná kanalizácia:
SO 01.1 Verejný vodovod
SO 01.2 Verejná kanalizácia
SO 02 Lokalita Troganových lúčky – verejný vodovod, verejná kanalizácia:
SO 02.1 Verejný vodovod
SO 02.2 Verejná kanalizácia
SO 02.2.1 Čerpacia stanica ČS B5 – Lokalita Troganových lúčky
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 288 380,04 EUR bez DPH.
2. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY.
2.1. Miestom uskutočnenia predmetu zákazky je katastrálne územie obce Lozorno - v
lokalitách: Za cintorínom a Troganových lúčky.
2.2. Lehota uskutočnenia stavebných prác je 9 mesiacov od výzvy na uskutočnenie stavby
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3. POŽIADAVKY NA DOKLADY A DOKUMENTY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE
POŽIADAVIEK VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA PREDMET ZÁKAZKY.
3.1. Uchádzač vo svojej ponuke predloží kompletne ocenený výkaz výmer, a to tak v listinnej
podobe, ako aj v elektronickej podobe vo formáte .xls/.xlsx, pričom:
- položky z výkazu výmer predloženého uchádzačom v cenovej ponuke sa musí množstevne a
vecne zhodovať s položkami z výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom ako
súčasť projektovej dokumentácie v prílohe č. 1 týchto súťažných podkladov.
- v prípade, ak sa vo výkaze výmer resp. v rozpočte predloženom verejným obstarávateľom
nachádzajú obchodné názvy výrobkov, uchádzač môže predložiť aj alternatívne výrobky, ktoré
však musia byť ekvivalentné ako verejným obstarávateľom požadované výrobky, t.j. musia
spĺňať minimálne požadované parametre
- pokiaľ sa budú položky z výkazu výmer z cenovej ponuky uchádzača množstevne a vecne
líšiť od položiek z výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ
bude toto považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a
takáto cenová ponuka bude vylúčená.
3.2. V prípade ak sa v projektovej dokumentácii, výkaze výmer alebo inde v súťažných
podkladoch používajú pri opise konkrétne označenia výrobkov alebo materiálov, dopĺňa k nim
verejný obstarávateľ slová „alebo ekvivalentný“.
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C. OBCHODNÉ PODMIENKY
1. Verejný obstarávateľ uviedol obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky v zmluve o
dielo nachádzajúcej sa v tejto časti SP. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil
v cenovej ponuke zmluvu podľa zmluvných podmienok, uvedených v predmetnej zmluve o
dielo.
2. Pokiaľ budú zmluvné podmienky uvedené v návrhu zmluvy o dielo, predloženej
uchádzačom, v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk a týmito SP a ak sa budú vymykať
obvyklým zmluvným podmienkam a budú znevýhodňovať verejného obstarávateľa, verejný
obstarávateľ bude takúto ponuku považovať za neregulárnu alebo inak neprijateľnú resp.
nespĺňajúcu jeho požiadavky na predmet zákazky.
3. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že najneskôr k dátumu podpisu zmluvy o dielo je úspešný
uchádzač povinný predložiť verejnému obstarávateľovi poistný certifikát, alebo poistnú
zmluvu na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej osobe v súvislosti s výkonom
poistenej činnosti, vo výške minimálne predpokladanej hodnoty zákazky (vrátane DPH),
platnú počas celej doby plnenia zmluvy o dielo. Doklad preukazujúci uvedené skutočnosti bude
prílohou zmluvy o dielo.
4. Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača zloženie realizačnej zábezpeky
podľa bodu 13.2 zmluvy o dielo na účet verejného obstarávateľa, a to najneskôr ku dňu podpisu
zmluvy o dielo.
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ZMLUVA O DIELO č. ............./2017
na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanoveniami
obchodného zákonníka číslo 5l3/9l Zb.
I. Zmluvné strany
1.1. OBJEDNÁVATEĽ: Obec Lozorno
Sídlo:
Hlavná 1, 900 55 Lozorno
Zastúpený:
Ľubomír Húbek, starosta
Zástupca splnomocnený
na rokovanie vo veciach
a) zmluvných:
Ľubomír Húbek, starosta
b) technických:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu
IBAN:

00304905

1.2. ZHOTOVITEĽ:
V zastúpení: ..................................................................................(vyplní uchádzač)
Zástupca splnomocnený
na rokovanie
vo veciach
a) zmluvných: ........................................................................................(vyplní uchádzač)
b) technických: ..................................................................................(vyplní uchádzač)
IČO: ..................................................................................(vyplní uchádzač)
IČ DPH : ..................................................................................(vyplní uchádzač)
Bankové spojenie: ..................................................................................(vyplní uchádzač)
Číslo účtu : .........................................................................................(vyplní uchádzač)
Zapísaný: .........................................................................................(vyplní uchádzač)

II. Predmet zmluvy
2.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v podlimitnej zákazke s predmetom zákazky
„Rozšírenie vodovodu a kanalizácie, lokalitách za cintorínom a Troganových lúčky“, ktorá
bola vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č.... dňa pod značkou výzvy č.....
- WYP.
2.2 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí
prílohu č.1 tejto zmluvy v rozsahu definovanom v projektovej dokumentácii a v súťažných
podkladoch.
2.3 Dielo bude tiež zahŕňať všetky služby a dodávky zhotoviteľa v rámci definovaného rozsahu,
ktoré neboli výslovne uvedené v tejto zmluve, ale sú jednoznačne nevyhnutné pre dielo, aby
boli dosiahnuté jeho vlastnosti stanovené touto zmluvou, alebo ak sú nevyhnutné pre
dokončenie, bezporuchovú prevádzku a prevádzkovú bezpečnosť diela.
2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III. Lehoty plnenia
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3.1. Lehota zhotovenia diela je stanovená nasledovne:
a) 1. fáza stavby – v rozsahu podľa schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie z Envirofondu,
v lehote do 9 mesiacov od výzvy objednávateľa danej zhotoviteľovi po nadobudnutií účinnosti
zmluvy. Rozsah stavebných prác 1. fázy bude oznámený vo výzve.
b) 2. fáza stavby – podľa aktuálne získaných dotácií z iných zdrojov alebo z vlastných zdrojov,
do 9 mesiacov od výzvy objednávateľa na uskutočnenie stavby 2. fázy.
3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo riadne a včas a objednávateľ sa zaväzuje, že
dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu
v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa predloženou do verejnej súťaže identifikovanej v bode
2.1. tejto zmluvy.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami
projektovej dokumentácie v termíne do 3 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a
zhotoviteľ sa ho zaväzuje bezodkladne prevziať.
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať výstavbu do 3 dní od prevzatia staveniska.
3.5. Dielo musí byť odovzdané do termínu uvedenom v harmonograme vykonávaných prác bez
vád a nedorobkov. Harmonogram vykonávaných prác je prílohou č. 2 tejto zmluvy.
3.6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa zápisom v stavebnom
denníku o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s
dôsledkom omeškania s plnením etapy harmonogramu, alebo predĺženia času plnenia podľa
harmonogramu.
3.7. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením etáp harmonogramu z dôvodov
vzniknutých na jeho strane viac ako o 7 dní, považuje sa toto omeškanie resp. neplnenie
povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

IV. Cena
4.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán.
4.2. Cena za zhotovenie diela je: .............................................................. ..EUR bez DPH
................................................................ EUR (20% DPH)
.................................................................EUR s DPH
slovom: ................................................................ EUR s DPH
4.3. Cena dohodnutá v bode 4.2. zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s uskutočnením
zmluvných prác, vrátane dodávok a montáže materiálov, ktoré sú k zhotoveniu zmluvných prác
potrebné a vrátane nákladov na všetky nutné dočasné opatrenia. Cena za dielo zahŕňa všetky
náklady a réžie zhotoviteľa spojené s uskutočnením realizovaného diela. Dohodnutá cena je
pevnou zmluvnou cenou. Za túto cenu vykoná zhotoviteľ aj také práce, ktoré nie sú špeciálne
vymenované v podkladoch, avšak je potrebné ich vykonať pre úplné, funkčné a
prevádzkyschopné zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.
V. Platobné podmienky, zábezpeky.
5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí
objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak
bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá zástupcom objednávateľa a
dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry musí byť
odsúhlasený súpis skutočne zhotovených prác potvrdený objednávateľom. Bez tohto súpisu je
faktúra neplatná.
5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry nasledovne:
5.2.1. prvá (1) faktúra vo výške 50 % ceny diela bude vystavená najskôr po vykonaní 50% prác
na zhotovení diela (vo finančnom vyjadrení). Pri určení okamihu splnenia tejto podmienky sa
bude vychádzať z rozpočtu stavby. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohami bude:
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- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
5.2.2. druhá (2.) faktúra vo výške 50 % ceny diela bude vystavená po odovzdaní a prevzatí diela
objednávateľom a po tom, ako budú riadne Odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo
nedorobky, táto faktúra bude vystavená po riadnom odstránení pri preberaní diela uplatnených
vád alebo nedorobkov. Podkladom pre vystavenie faktúry a jej prílohami budú:
- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5.3. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.4. Faktúra musí okrem iných náležitostí obsahovať:
- označenie čísla zmluvy podľa evidencie Objednávateľa
- celkovú dohodnutú cenu bez DPH
- celkovú výšku s DPH
- zápis o odovzdaní a prevzatí diela
- zisťovací protokol so zápisom vykonaných prác potvrdený objednávateľom
5.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ
je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade, že faktúra bola vrátená na
doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia doplnenej (opravenej) faktúry.
5.6. Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a náhrady škody, na ktorých
sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke
zhotoviteľa a proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela.
VI. Záručná lehota
6.l. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná lehota na dielo je 60 mesiacov. Záručná lehota začína
plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, t. j. dňom podpisu odovzdávacieho
a preberacieho protokolu.
6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi a za
vady, ktoré vzniknú počas trvania záručnej doby.
6.3. Objednávateľ je povinný vady diela reklamovať písomnou formou, bezodkladne po ich
zistení.
6.4. Zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť do 7 dní po písomnom nahlásení reklamácie.
6.5. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstráneniu reklamovanej vady ani do 7 dní po obdržaní
reklamácie, alebo objednávateľovi oznámi, že vadu neodstráni, je objednávateľ oprávnený
poveriť odstránením vady inú osobu. Na účely náhrady všetkých takto vzniknutých nákladov
je objednávateľ oprávnený bez potreby vykonania akéhokoľvek ďalšieho právneho úkonu
použiť realizačnú zábezpeku.

VII. Podmienky vykonania diela
7.1. K termínu začatia vykonávania diela objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko
písomnou formou, s tým, že zhotoviteľovi umožní pripojenie na odber vody a elektrickej
energie.
7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať
práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že pri realizácií prác sa zhotoviteľ bude riadiť projektovou
dokumentáciou, touto zmluvou, platnými technickými predpismi a normami a harmonogramom
vykonávaných prác.
7.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovované v objektoch
objednávateľa, pričom výkon prác bude za plnej prevádzky obecného úradu a zhotoviteľ sa
zaväzuje dielo vykonávať podľa predloženého harmonogramu tak, aby vykonávaním diela
nedošlo k prerušeniu prevádzky objektu. Vzhľadom na charakter predmetu diela sa tiež
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zhotoviteľ zaväzuje dielo realizovať tak, aby v maximálnej možnej miere predchádzal vzniku
škody na majetku objednávateľa.
7.5. Objednávateľ splnomocňuje pre styk so zhotoviteľom tieto osoby:
Meno, priezvisko, funkcia (vyplní objednávateľ)
Meno, priezvisko, funkcia (vyplní objednávateľ)
7.6. Zhotoviteľ splnomocňuje pre styk s objednávateľom tieto osoby:
Meno, priezvisko, funkcia (vyplní uchádzač)
Meno, priezvisko, funkcia (vyplní uchádzač)
7.7. Zhotoviteľ pri ukončení diela zabezpečí a odovzdá všetky certifikáty, atesty zabudovaných
materiálov, doklady o odborných skúškach, ktoré sú potrebné ku kolaudácií.
7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje že jeho pracovníci počas výkonu práce sa budú pohybovať len na
mieste staveniska a nebudú vstupovať do priestorov objednávateľa, ktoré nesúvisia so stavbou.
7.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje že jeho pracovníci budú počas výkonu činnosti dodržiavať všetky
predpisy BOZP a PO tak aby nespôsobili ani sebe ani objednávateľovi úrazy a škody na
majetku.
7.10. Objednávateľ má právo podrobiť zamestnancov zhotoviteľa dychovej skúške na zistenie
alkoholu resp. iných omamných látok, v prípade že má podozrenie na ich požitie. Ak bude
dychová skúška pozitívna má objednávateľ právo už viac nevpustiť takéhoto pracovníka na
stavbu a požadovať od zhotoviteľa opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu. Zhotoviteľ je
povinný zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce dielo dodržiavali zákaz fajčenia v celom areáli
objednávateľa. Za porušenie týchto povinností, t.j. za každé jednotlivé zistenie požitia alkoholu
ako aj za každé porušenie zákazu fajčenia, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 500,- €.
7.11 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 Obchodného zákonníka vylučujú pre právne
vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety, Obchodného
zákonníka.
VIII. Stavebný denník
8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť počas realizácie stavebný denník s dennými záznamami.
8.2. Denník bude založený v deň odovzdania staveniska a vedie sa do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo
zodpovednosti za vady.
8.3. Stavebný denník bude založený u stavbyvedúceho a bude trvale prístupný denne v
pracovnej dobe.
8.4. Zápisy do denníka budú môcť vykonávať nasledovné osoby :
8.4.1. Za objednávateľa : Meno, priezvisko, funkcia (vyplní objednávateľ)
8.4.2. Za zhotoviteľa : Meno, priezvisko, funkcia (vyplní zhotoviteľ)
8.4.3. Za projektanta : Meno, priezvisko, funkcia (vyplní objednávateľ)
8.5. Stavebný dozor objednávateľa je povinný v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas s
obsahom denného záznamu, prípadne s uvedením dôvodov nesúhlasu.
IX. Povinnosti zhotoviteľa
Zhotoviteľ je povinný:
9.1. Dodržať všetky ustanovenia stavebného zákona týkajúceho sa predmetu diela podľa tejto
zmluvy, dodržať druh použitého materiálu podľa výkazu výmer, dodržať harmonogram
vykonávania prác.
9.2. Vykonať dielo tak, aby vyhovovalo ustanoveniam všeobecne záväzných právnych
predpisov upravujúcich požiarnu ochranu.
9.3. Zabezpečiť pohyb všetkých transportov len po vyznačených spevnených a nespevnených
komunikáciách.
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9.4. Zabezpečiť na svoje náklady, aby pohybom vozidiel zhotoviteľa na verejných
komunikáciách nedochádzalo k primárnemu a sekundárnemu znečisťovaniu komunikácií a
ovzdušia prašnosťou pravidelným čistením.
9.5. Zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a
zvislú na miesto vykonania diela.
9.6. Naložiť, odviesť a uložiť na príslušnú organizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový,
obalový a iný materiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák. 223/2001
Z. z. v znení neskorších predpisov na náklady zhotoviteľa, a to okrem pôvodnej plechovej
strešnej krytiny, ktorú je povinný uložiť na miesto určené objednávateľom.
9.7. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam,
ktoré budú zahrnuté do diela alebo sa majú stať súčasťou alebo príslušenstvom diela, nadobúda
objednávateľ ich zabudovaním. Vlastníkom zhotovovaného diela je v súlade s § 542 ods. 1
Obchodného zákonníka objednávateľ.
9.8. Zabezpečiť, aby pracovníci vykonávajúci predmet diela mali legislatívou predpísané
školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii diela a aby všetky prvky,
mechanizmy a strojné zariadenia použité na vyhotovenie diela spĺňali požiadavky bezpečnej
prevádzky.
9.9. Vyzvať na vykonanie obhliadky všetkých konštrukcií a prác (aj zakrytých) objednávateľa
prípadne stavebný dozor výzvou v stavebnom denníku.
9.10. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotlivých častí diela zodpovedá zhotoviteľ
až do odovzdania diela objednávateľovi. Dňom odovzdania diela prechádza nebezpečenstvo
škody na vykonanom diele na objednávateľa.
9.11. Zabezpečiť trvalý stav poriadku a čistoty na stavbe tak, aby zhotoviteľ neznečisťoval
ostatné priestory Objednávateľa.
9.12. Zabezpečiť vykonanie prác v požadovanej kvalite a termíne.
9.13. Zabezpečiť zápisy, osvedčenia, atesty a certifikáty od použitých materiálov v troch
vyhotoveniach pre všetky stavebné objekty tejto zmluvy, ak sú nutné pre kolaudáciu diela.
9.14. Zabezpečiť všetky predpísané skúšky a revízie diela potrebné ku kolaudácii predmetu
diela tak, ako stanovujú príslušné STN v troch vyhotoveniach.
9.15. Dodržať všetky záväzné i doporučené (nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto
zmluvy.
9.16. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť oprávnenia vydané orgánom dozoru na
výkon činností, ktoré bude na stavbe realizovať, najmä v oblasti vyhradených technických
zariadení (ďalej VTZ) (§ 3, vyhl. ÚBP SR č. 74/1996 Z.z.), ako aj ďalších ak to vyžadujú
osobitné predpisy a bude uvedené činnosti realizovať.
9.17. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce, resp. činnosti na ktoré je potrebná zvláštna
kvalifikácia podľa osobitných predpisov, budú vykonávať len zamestnanci, ktorí majú platný
príslušný doklad o odbornej spôsobilosti (obsluha, montáž, výroba atď.). Toto ustanovenie sa
týka aj osôb, ktoré nie sú u dodávateľa v pracovnom alebo obdobnom pomere, ale pracujú pre
neho dodávateľsky, t.j. napr. živnostníci, atd.
9.18. Zhotoviteľ je povinný predložiť pred nástupom na práce doklady o školeniach svojich
zamestnancov alebo osôb vykonávajúcich dielo z právnych a ostatných predpisov na zaistenie
BOZP v rozsahu vykonávaných činností
9.19. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť svojich zamestnancov alebo osoby vykonávajúce dielo
s bezpečnými pracovnými postupmi, s ohrozeniami - rizikami na stavbe.
9.20. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi ihneď nahlásiť prípadný vznik pracovného úrazu
(príp. inej mimoriadnej udalosti) a v plnom rozsahu si splniť povinnosti z toho vyplývajúce.
9.21. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne hlásiť zodpovedným pracovníkom objednávateľa
skutočnosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a zdravie osôb pracujúcich na stavbe.
9.22. Zhotoviteľ je povinný upozorniť svojich zamestnancov na povinnosť podrobiť sa
vyšetreniu, ktoré vykonávajú určení zamestnanci, aby zistili, či nie sú pod vplyvom alkoholu
alebo iných omamných a psychotropných látok a je povinný spolupracovať pri tejto kontrole.
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9.23. Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečný technický stav strojných a technologických
zariadení používaných na stavbe (predpísané odborné prehliadky a skúšky).
9.24. Okrem plnení povinností v rámci všeobecnej zodpovednosti podľa ustanovení
Obchodného zákonníka sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať obzvlášť obozretne pri vykonávaní
diela tak, aby nevznikla škoda na majetku objednávateľa ako aj na susediacich objektoch a v
prípade jej vzniku škodu v celom rozsahu uhradiť.
9.25. Zhotoviteľ odoberie energie potrebné pre realizáciu diela od objednávateľa bez úhrady.
9.26. Zhotoviteľ je povinný pred začatím zhotovovania diela poskytnúť objednávateľovi menný
zoznam osôb, ktoré budú dielo vykonávať, a to na účely kontroly vstupu osôb do areálu
objednávateľa.
9.27. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zariadenie staveniska a stavenisko vyčistiť od stavebných
zvyškov do 2 dní odo dňa podpisu preberacieho a odovzdávacieho protokolu.
9.28. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť riadenie/vykonávanie stavebných prác osobami,
prostredníctvom ktorých preukazoval podmienky účasti na splnenie technickej alebo odbornej
spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk, a ktorí sú uvedení v prílohe č. 9 tejto zmluvy. V prípade, že poskytovateľ
bude chcieť zabezpečovať riadenie/vykonávanie stavebných prác inými osobami, musia tieto
spĺňať rovnaké požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo
odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk, čo zhotoviteľ preukáže objednávateľovi.
X. Zmluvné pokuty a sankcie
10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v
dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
10.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek
zmluvnej strane, má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie akejkoľvek
zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezbavuje zmluvnú stranu povinnosti nahradiť poškodenej
strane škodu, ktorú porušením svojich povinností spôsobila.
10.3. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúr v lehote splatnosti si zhotoviteľ
môže účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň
omeškania.
10.4. V prípade nedodržania termínov realizácie diela podľa harmonogramu vykonávaných
prác, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny celého diela
za každý aj začatý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu škody.
10.5. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v termíne podľa bodu 3.3. tejto zmluvy, zaplatí
objednávateľovi pokutu 1000,- EUR za každý deň omeškania s prevzatím staveniska.
10.6. Ak zhotoviteľ nezačne výstavbu v termíne podľa bodu 3.4. tejto zmluvy, zaplatí
objednávateľovi pokutu 1000,- EUR za každý deň omeškania so začatím výstavby.
10.7. Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 9.27 tejto zmluvy, má objednávateľ
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotoviteľa vo výške 500,- EUR za každý deň
omeškania s nesplnením tejto povinnosti.
10.8 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedenú v bodu 9.28, má objednávateľ právo
na zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotoviteľa vo výške 2000,- EUR.
10.9. Za každý jeden prípad porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodov 9.3., 9.4., 9.6., 9.8.,
9.9., 9.11., 9.13., 9.14., 9.15., 9.16., 9.18 a 9.20. tejto zmluvy má objednávateľ nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotoviteľa vo výške 500,- EUR
XI. Vyššia moc
11.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.
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11.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným vplyvom vyskytnutia sa vyššej moci, strana,
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu
k predmetu a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala na
vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
XII. Odstúpenie od zmluvy
12.1 Táto zmluva zaniká jej zrušením dohodou zmluvných strán, výpoveďou alebo odstúpením
od tejto zmluvy oprávnenou zmluvnou stranou.
12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
12.2.1. z dôvodu omeškania zhotoviteľa podľa bodu 3.7. tejto zmluvy, a to aj v prípade
zaplatenia zmluvnej pokuty zhotoviteľom
12.2.2. ak nedôjde k prebratiu staveniska zhotoviteľom podľa bodu 3.3. tejto zmluvy a ak
zhotoviteľ nezačne výstavbu v lehote podľa bodu 3.4. tejto zmluvy
12.2.3. ak v prípade podľa bodu 6.4. tejto zmluvy zhotoviteľ neodstráni vady vzniknuté vadným
vykonaním diela, a to aj v prípade zaplatenia zmluvnej pokuty zhotoviteľom
12.2.4. ak má za dokázateľne preukázané, že zhotoviteľ nie je alebo nebude schopný a ochotný
načas plniť zmluvné povinnosti
12.2.5. ak zhotoviteľ opakovane nerealizuje dielo v zmysle bodu 9.15 tejto zmluvy
12.2.6. z dôvodu začatia konania vo veci insolventnosti zhotoviteľa alebo odmietnutia z dôvodu
nedostatku aktív
12.2.7. ak zhotoviteľ stratí spôsobilosť na právne úkony, oprávnenie podnikať, alebo schopnosť
disponovať so svojim majetkom;
12.2.8. ak zástupcovia, alebo orgány výkonnej moci zhotoviteľa sú právoplatne odsúdené
rozhodnutím trestného súdu za činy alebo omyly v spojení s obchodnými aktivitami
zhotoviteľa, akonáhle toto fyzicky ohrozuje vykonanie projektu;
12.2.9. ak zhotoviteľ postúpi podstatnú časť tejto objednávky plne alebo čiastočne tretej
zmluvnej strane bez súhlasu objednávateľa,
12.2.10. ak zhotoviteľ priamo alebo nepriamo prisľúbi výhody zodpovedným orgánom alebo
zamestnancom objednávateľa, ktoré sú proti dobrým mravom, alebo ohrozuje alebo spôsobuje
znevýhodňovanie;
12.2.11. ak zhotoviteľ oklame objednávateľa alebo tretiu zmluvnú stranu v súvislosti s
uzavretím alebo vykonaním tejto zmluvy, pokiaľ toto zásadne bráni vykonaniu projektu;
12.2.12. ak zhotoviteľ preukázateľne pácha činy podvodu s úmyslom poškodiť objednávateľa,
obzvlášť ak zhotoviteľ vstúpi do kontraktov so záväzkami znevýhodňujúcimi objednávateľa,
ktoré sú proti dobrým mravom alebo poškodzujú princípy konkurencie.
12.2.13. z dôvodu omeškania zhotoviteľa podľa bodu 3.1. tejto zmluvy o viac ako 7 dní, a to aj
v prípade zaplatenia zmluvnej pokuty zhotoviteľom
12.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy
12.3.1. ak nedôjde k odovzdaniu staveniska objednávateľom podľa bodu 3.3 tejto zmluvy
12.3.2. ak nedôjde k spolupôsobeniu objednávateľa podľa tejto zmluvy
12.3.3. ak sa začalo konanie vo veci insolventnosti objednávateľa alebo odmietnutie z dôvodu
nedostatku aktív
12.4 Právo na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 12.2 alebo 12.3 tejto zmluvy oprávnená strana
uplatní písomným oznámením doručeným druhej strane, ktorá obsahuje skutkové vymedzenie
dôvodu na odstúpenie od zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným dôvodom.
12.5 V prípade odstúpenia alebo vypovedania zmluvy zo strany objednávateľa, aj napriek
ustanoveniam tohto článku tejto zmluvy, bude sa uplatňovať nasledovné:
12.5.1 hodnota časti diela sa určí ako cena príslušných častí diela, ktoré zhotoviteľ
preukázateľne vykonal, určenú na základe jednotkových cien uvedených v rozpočte, ktorý tvorí
prílohu č.4 tejto zmluvy, berúc do úvahy jej kvalitu a funkčnosť.
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12.5.2 táto hodnota bude zaplatená zhotoviteľovi objednávateľom alebo bude odpočítaná zo
záväzkov, ktoré má zhotoviteľ voči objednávateľovi z dôvodu odmietnutia alebo vypovedania
zmluvy.
XIII. Osobitné ustanovenia
13.1Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:
- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a
- proces tohto verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom
finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, ak sa takéto
schválenie vyžaduje.
Podmienky uvedené v tomto bode musia byť splnené kumulatívne.
13.2Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy a na základe výzvy na podpis
zmluvy, zložiť na účet objednávateľa finančnú čiastku vo výške 20% z ceny za zhotovenie
diela ( slovom: ............................................), ktorá bude slúžiť ako inštitút finančného
zaistenia riadneho dodania predmetu zákazky v požadovanej kvalite, včasnosti a dodržania
ostatných zmluvných podmienok.. Po výzve na realizáciu prvej fázy stavebných prác
objednávateľ vráti zhotoviteľovi alikvótnu časť finančného zaistenia zodpovedajúcu
hodnote stavebných prác, ktoré budú realizované v 2. fáze stavebných prác.
13.3 V prípade ak zhotoviteľ v priebehu plnenia zmluvy závažným spôsobom poruší zmluvné
povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy, finančné zaistenie v plnej sume prepadá v prospech
objednávateľa.
13.4V prípade, ak finančné zaistenie nebude vo vyššie uvedenej lehote a výške pripísané na
účet objednávateľa, poruší zmluvné podmienky podstatným spôsobom. Takéto porušenie
zmluvných podmienok oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
13.5Objednávateľ je do siedmich pracovných dní po skončení platnosti zmluvy povinný vrátiť
zhotoviteľovi na jeho účet finančné zaistenie ponížené o sumu prípadných zmluvných
pokút v zmysle čl. X.
13.6Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnením stavby
podľa tejto zmluvy, prácami a službami a všetkými činnosťami podľa tejto zmluvy a to
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu
a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
13.7 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 4 k tejto Zmluve zoznam všetkých svojich
subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej
konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi
akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
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13.8 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek
subdodávateľa. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa
alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť
nastane skôr) je dodávateľ povinný oznámiť objednávateľovi identifikačné údaje o
novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
13.9. Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 - Rozpočet - ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 - Kópia poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej
osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti
Príloha č. 3- Zoznam osôb zodpovedných za riadenie/vykonávanie stavebných prác
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 5 Doklad o zložení realizačnej zábezpeky v zmysle čl. 13.2
XIV. Záverečné ustanovenia
14.1Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné uskutočniť iba písomne formou dodatkov
k zmluve v zmysle príslušných ustanovení zákona 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podpísaných
osobami oprávnenými konať za zmluvné strany.
14.2Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník SR v znení neskorších predpisov, resp. príslušnými
všeobecne záväznými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
14.3Akékoľvek nezhody, spory alebo nároky vznikajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou
budú riešené prednostne dohodou zmluvných strán. Ak k takejto dohode nedôjde, rozhodne
príslušný súd SR.
14.4Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
s dvoma vyhotoveniami pre objednávateľa a dvoma vyhotoveniami pre zhotoviteľa.
14.5Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pre nich dostatočne
určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie za nápadne nevýhodných
podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
V ............................ dňa ....................... V ............................ dňa .......................
_
_________________
Za zhotoviteľa

________________
Za objednávateľa

Príloha č. 1 - Rozpočet - ocenený výkaz výmer
Príloha č. 2 - Kópia poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretej
osobe v súvislosti s výkonom poistenej činnosti
Príloha č. 3- Zoznam osôb zodpovedných za riadenie/vykonávanie stavebných prác
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 5 Doklad o zložení realizačnej zábezpeky v zmysle čl. 13.2
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D. SPÔSOB URČENIA CENY
1. Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť uvedená v EUR, matematicky
zaokrúhlená na dve desatinné miesta, musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou
predmetu zákazky tak, ako je to uvedené v týchto SP a ich prílohe
2. Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- cena v EUR bez DPH
- výška DPH v EUR (20%)
- cena v EUR s DPH
3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní. Cena
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH, bude posudzovaná ako cena celkom.
4. Platobné podmienky sú stanovené v časti C. týchto SP.
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E. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Pod cenou sa rozumie celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.
2. Verejný obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti uchádzačov a následne vyhodnotí
ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky. Všetky
ponuky, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnotené z hľadiska plnenia kritéria.
3. Po úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk z hľadiska plnenia kritéria zrealizuje verejný
obstarávateľ elektronickú aukciu za účelom predloženia nových hodnôt upravených smerom
dole. Po skončení elektronickej aukcie sa automaticky zostaví poradie ponúk a bude
identifikovaný úspešný uchádzač v zmysle bodu 4. tejto časti SP.
4. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za
predmet zákazky v EUR s DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej
ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR s DPH atď.
!!!Po ukončení elektronickej aukcie predložia uchádzači, ktorí boli vyzvaní na účasť v
elektronickej aukcii, a ktorí v elektronickej aukcii zmenili svoje ponuky, nový
(prepočítaný) ocenený výkaz výmer, a to do 24 hodín od ukončenia elektronickej aukcie.
Súčet položiek prepočítaného oceneného výkazu výmer musí byť totožný ako nová
hodnota návrhu na plnenie kritéria uchádzača, ktorá bola predložená uchádzačom v
elektronickej aukcii!!!
Prepočítaný výkaz výmer požaduje verejný obstarávateľ zaslať vo formáte .pdf - sken
opečiatkovaný a podpísaný štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača a vo formáte .xls/.xlsx prostredníctvom e-mailu na
adresu: grunzweigova@vosk.sk
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F. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky účasti:
1. Osobné postavenie
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu,
ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej
činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a
niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého
skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní
a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov (osobitné predpisy viď.
§ 32 ods. (1) písm. g) ZVO, pozn. č. 47) za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1:
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako
tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť
čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo
územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou
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alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu uchádzača.
5. Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely preukazovania splnenia
podmienok účasti sa rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať
žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu
správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
6. Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa odseku 1 písm. b) a c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť
v splátkach.
7. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v
odseku 1. písm. a) až f), zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
2. Ekonomické a finančné postavenie

Nepožaduje sa.
3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Podmienky účasti technickej a odbornej spôsobilosti preukáže uchádzač predložením
nasledujúcich dokladov:
1. podľa § 34 ods. 1 pís. b) zákona o verejnom obstarávaní: 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,
Ak bola referencia vyhotovená do 1. marca 2014, splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods.
(1) písm. b) ZVO, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je možné
preukázať dôkazom o plnení potvrdeným verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
2. podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich
zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk
Odôvodnenie primeranosti podľa §38 ods. 5:
ad 1) Verejný obstarávateľ v snahe zabezpečiť plnenie budúcej zmluvy z pohľadu technickej a
odbornej spôsobilosti v požadovanom rozsahu a kvalite sa chce ubezpečiť, že uchádzač má
skúsenosti s uskutočňovaním stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky. Požadovaná minimálna hodnota uskutočnených stavebných prác je
vzhľadom na predpokladanú dobu realizácie zákazky (9 mesiacov) adekvátna.
Podmienka účasti súvisí priamo s predmetom zákazy, je primeraná a jej stanovenie má za cieľ
výber takého zmluvného partnera, ktorý bude schopný riadne a včas plniť svoje zmluvné
záväzky.
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ad 2 ) Vzhľadom na charakter obstarávaných stavebných prác, požaduje verejný obstarávateľ
primeranú prax zodpovedných osôb, majúcu priamu súvislosť s predmet zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
ad 1. Uchádzač preukáže, že uskutočnil stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru
ako je predmet zákazky v predchádzajúcich 5 rokoch v minimálnej hodnote 800.000,- EUR
bez DPH.
ad 2. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o odbornej praxi osôb, ktoré budú
zodpovedné za realizáciu stavebných prác:
b) Minimálne jedna osoba, ktorá bude priamo zodpovedať za riadenie stavebných prác -hlavný
stavbyvedúci. Hlavný stavbyvedúci musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
-musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre inžinierske stavby, t.j.
osvedčenie o vykonaní, odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentný
doklad
-minimálne 10 rokov praxe pri stavbách rovnakých alebo obdobných ako je predmet zákazky
-minimálne 2 zrealizované zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet
zákazky v pozícii riaditeľa/manažéra stavby za predchádzajúcich 10 rokov, pričom zmluvná
cena každej zákazky bola minimálne 288 000,-EUR bez DPH. Pod predchádzajúcimi desiatimi
rokmi sa myslí desať rokov predchádzajúcich dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač a iná osoba, ktorej kapacity majú byť použité
na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie
zmluvy spoločne.
4. Doplňujúce informácie k podmienkam účasti.
1. Predpokladom splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých dokladov a dokumentov
tak, ako je uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto SP.
2. Členovia komisie budú vyhodnocovať splnenie podmienok účasti aplikovaním postupov
uvedených v § 40 ZVO a § 152 ods. (4) ZVO.
3. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť.
4. V zmysle § 39 ods. (1) ZVO, hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom predložením
jednotného európskeho dokumentu.
Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED) predstavuje na účely zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 438/2015 Z. z. dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom.
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JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:
1. neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
2. spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu
záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
3. poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady,
ktoré nahradil Jednotným európskym dokumentom.
Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7
(vydaným na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a
Rady 2014/24/EÚ).
Verejný obstarávateľ/obstarávateľ má možnosť, na zabezpečenie riadneho priebehu verejného
obstarávania, kedykoľvek v priebehu postupu verejného obstarávania žiadať predloženie, či už
všetkých dokladov alebo len niektorých, ktoré boli nahradené JED-om (minimálna lehota 5
pracovných dní),
Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť aj bezplatnú službu Európskej
komisie poskytujúcu elektronickú verziu tohto formulára. V tomto prípade odporúčame
uchádzačom/záujemcom, aby si vzor formulára JED-u vo formáte .rtf, umožňujúci jeho priame
vypĺňanie, stiahli z webového sídla ÚVO a údaje uvedené v dokumente vo formáte .pdf, ktoré
obsahujú informácie týkajúce sa postupu a identifikácie verejného obstarávateľa, do neho sám
preniesli/prepísali.
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G.

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

Predmet zákazky: „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie, lokalitách za cintorínom a
Troganových lúčky“
Verejný obstarávateľ: Obec Lozorno
Vyplní uchádzač: Obchodné meno
uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
IČO uchádzača:
Kontaktná osoba uchádzača:

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

Návrh uchádzača na plnenie kritéria (vyplní uchádzač)

Celková cena za predmet zákazky v EUR
bez DPH:
DPH (20%):
Celková cena za predmet zákazky v EUR
s DPH
(návrh na plnenie kritéria):

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného
kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.
V ...................................................2017 ....................................................................
Potvrdenie štatutárnym orgánom uchádzača:
titul, meno, priezvisko, funkcia, podpis, pečiatka
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Dobrovoľná príloha súťažných podkladov- Jednotný európsky dokument

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie (JED) predstavuje na účely zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 438/2015 Z. z. dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom.
JED obsahuje aktualizované vyhlásenie hospodárskeho subjektu, že:
1. neexistuje dôvod na jeho vylúčenie,
2. spĺňa objektívne a nediskriminačné pravidlá a kritériá výberu obmedzeného počtu
záujemcov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obmedzil počet záujemcov,
3. poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na požiadanie doklady,
ktoré nahradil Jednotným európskym dokumentom.
Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7
(vydaným na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu a
Rady 2014/24/EÚ).
Pre vyplnenie a opätovné použitie JED-u je možné využiť aj bezplatnú službu Európskej
komisie (služba ESPD) poskytujúcu elektronickú verziu tohto formulára.
Podrobnosti a bližšie informácie sú uvedené: http://www.uvo.gov.sk/legislativametodikadohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
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PRÍLOHY
Príloha č. 1: Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer

Verejný obstarávateľ prikladá k tejto časti súťažných podkladov projektovú dokumentáciu a
výkaz výmer.
V prípade, že je vo výkaze výmer alebo v projektovej dokumentácií uvedený konkrétny
výrobca dodávateľ alebo konkrétny názov výrobku alebo materiálu, výrobný postup, značka,
patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, a ak by tým odchádzalo k
znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov je možné v ponuke
predložiť ekvivalentný výrobok od alternatívneho výrobcu, pričom musia byť zachované
rozmery, kvalitatívne vlastnosti a technické parametre pôvodného.
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