Výzva na predloženie ponuky
Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Mesto Banská Štiavnica, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás
žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Budovanie a
modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici –
Stavebná časť”.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Mesto Banská Štiavnica
Sídlo: Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca: Mgr. Nadežda Babiaková, primátorka mesta
IČO: 00 320 501
DIČ: 202 110 7308
Internetová stránka: http://www.banskastiavnica.sk/index.html
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK 89 0200 0000 0027 6433 3154

2.

Identifikácia realizátora zákazky s nízkou hodnotou:
Názov: Slovenské centrum obstarávania
Sídlo: Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice
Korešpondenčná adresa: Hurbanovo námestie 46, 972 01 Bojnice
IČO: 42260515
Kontaktná osoba: Mgr. Petra Ďurkovičová, Mgr. Roman Zaťko
Telefón: 0914 322 930, 0911 803 105
E-mail: vo@i-sco.sk

3.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Uchádzač predloží svoju ponuku elektronicky na e-mailovú adresu: vo@i-sco.sk
-

4.

verejný obstarávateľ odporúča, aby predmet správy obsahoval heslo súťaže – „Budovanie a
modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára v Banskej
Štiavnici – Stavebná časť”.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Mgr. Petra Ďurkovičová, Mgr. Roman Zaťko

5.

Predmet obstarávania:
Názov zákazky: „Budovanie a modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební
ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici – Stavebná časť”.
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy spojené s osadením nových technologických zariadení
v špecializovaných učebniach. Jedná sa o nasledovné úpravy v učebniach:
01. Polytechnická učebňa - blok A, 2. NP - vymaľovanie a výmena podlahy (Elektroinštalácia)
02. IKT učebňa - blok B, 2. NP – vymaľovanie (Elektroinštalácia)
03. Biologicko-chemická učebňa - blok C, 3. NP - vymaľovanie a výmena podlahy. (Zdravotechnika)

6.

Zákazka sa delí na časti: ÁNO
Zákazka sa delí na 2 nasledovné logické celky/časti:
•
•

Logický celok 1 – ZDRAVOTECHNIKA A STAVEBNÉ ÚPRAVY
Logický celok 2 – ELEKTROINŠTALÁCIA

Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí. Ponuky je možné predkladať
na jednu alebo dve časti. Zákazka je rozdelená na 2 časti, pretože tieto časti zákazky sú oddeliteľné
a objektívne tvoria funkčne deliteľné časti.
Druh zákazky: stavebná práca
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45214210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
45310000-3 Elektroinštalačné práce
7.

Výsledok verejného obstarávania:
Pre logický celok č. 1 – zmluva o dielo
Pre logický celok č. 2 – zmluva o dielo

8.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Projektová dokumentácia rieši požadované stavebné úpravy spojené s osadením nových
technologických zariadení v špecializovaných učebniach.
Logický celok č. 1 – Zdravotechnika a stavebné úpravy
Vo všetkých učebniach budú v rámci stavebných úprav osadené do podlahy žľaby pre rozvody
elektroinštalácie k novému vybaveniu učební. Stavba sa bude realizovať tak, aby nebola rušená
prevádzka školy, teda v období školských prázdnin. Stavba je dobre prístupná po mestských
komunikáciách. Prísun materiálu je cez existujúce komunikácie.
A/ STAVEBNÉ ÚPRAVY
1/ BÚRACIE PRÁCE
Rozsah búracích prác predstavuje :
01. Polytechnická učebňa - blok A, 2.NP
• demontáž podlahovej krytiny z PVC a plošné zbrúsenie vrchnej vrstvy podlahy
• vybúranie podlahy pre osadenie káblových žľabov pre elektroinštaláciu
02. IKT učebňa - blok B, 2.NP
• demontáž podlahovej krytiny z PVC len v mieste budúcich káblových žľabov
• vybúranie podlahy pre osadenie káblových žľabov pre elektroinštaláciu
03. Biologicko-chemická učebňa - blok C, 3.NP
• demontáž podlahovej krytiny z PVC a plošné zbrúsenie vrchnej vrstvy podlahy
• vybúranie podlahy pre osadenie káblových žľabov pre elektroinštaláciu
• vyvŕtanie otvorov v strope pre nový vodovod a novú kanalizáciu
• demontáž podhľadu pred demontážou existujúcej kanalizácie pod podlahou miestnosti
• demontáž existujúcich nefunkčných laboratórnych stolov
Pri stavebných prácach sa postupuje v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013
Z.z. - podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, nariadenia
vlády SR č. 396/2006 Z.z. - o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko a zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.- zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
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Vybúraný materiál a odpad sa môže dočasne ukladať do pristaveného kontajnera na spevnenej
ploche vedľa kotolne, potom odvážať na skládku určenú na tento účel v zmysle podmienok Zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov. Veľkokapacitný kontajner ako aj odvoz materiálu a vyčistenie verejného priestranstva
a priestorov školy, v ktorých sa stavebné úpravy realizovali si zabezpečí zhotoviteľ na vlastné
náklady.
2/ MUROVACIE A MALIARSKE PRÁCE
Rozsah murovacích prác predstavuje :
01. Polytechnická učebňa - blok A, 2. NP
• vymaľovanie stien a stropu
• vymaľovanie stien do výšky 1,5 m vodeodolným náterom
• zhotovenie novej podlahovej krytiny s prípravou pre osadenie káblových žľabov pre
elektroinštaláciu
02. IKT učebňa - blok B, 2. NP
• vymaľovanie stien a stropu
• vymaľovanie stien do výšky 1,5 m vodeodolným náterom
• príprava pre osadenie káblových žľabov do podlahy a nalepenie PVC krytiny na
kanálové poklopy
03. Biologicko-chemická učebňa - blok C, 3. NP
• vymaľovanie stien a stropu
• vymaľovanie stien do výšky 1,5 m vodeodolným náterom
• vyspravenie existujúcich otvorov v podlahe po zdemontovanej kanalizácii
• zhotovenie novej podlahovej krytiny s prípravou pre osadenie káblových žľabov pre
elektroinštaláciu
• spätná montáž podhľadu po zhotovení novej kanalizácie
Počas stavebných prác nie sú navrhnuté žiadne zemné práce.
3/ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
3.01 Zvislé konštrukcie:
Existujúce vnútorné steny objektu sú tvorené z tehlového muriva hrúbky 150 mm. Obvodové steny
sú z panelových blokov hrúbky 300 mm. V rámci búracích prác nie sú navrhované žiadne zásahy ani
nové nosné zvislé konštrukcie.
3.02 Vodorovné konštrukcie:
Do existujúcej vodorovnej nosnej konštrukcie pod biologicko-chemickou učebňou budú vŕtané otvory
pre prechod kanalizačných potrubí, ktoré nezasahujú do statiky konštrukcií. Vŕtanie realizovať mimo
oceľovej výstuže železobetónovej konštrukcie stropu.
4/ PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE
Existujúce podlahové konštrukcie sú tvorené podlahovou krytinou z PVC na cementovom potere
železobetónovej stropnej doske. V rámci stavebných úprav sa najprv vyrežú drážky pre káblové
žľaby a po vyspravení a zhotovení vyrovnávacej stierky sa nalepí podlahová krytina s ukončovacou
obvodovou lištou.
5/ ÚPRAVA POVRCHOV STIEN A PODLÁH
V priestoroch všetkých troch učební (01-Polytechnická, 02-IKT, 03-Biologicko-chemická) bude
zhotovená nová maľba stien a stropov a do výšky 1,5 m vode odolný náter. V priestoroch učebne
01-Polytechnická a 03-Biologicko-chemická bude odstránená podlahová krytina z PVC s vrchnou
časťou betónovej podkladovej vrstvy. Následne bude betónová vrstva ošetrená samonivelačnou
vrstvou a novou podlahovou krytinou. V priestoroch učebne 02-IKT budú v existujúcej podlahe
vybúrané drážky pre osadenie žľabov pre elektroinštaláciu, čomu bude predchádzať demontáž
podlahovej krytiny z PVC na mieste budúcich žľabov. Pri zhotovení podlahy dodržať technologický
postup a pokyny výrobcu zložiek vrstiev podlahy a podlahovej krytiny.
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B/ ZDRAVOTECHNIKA
Zároveň sa jedná o modernizáciu technického vybavenia špecializovaných učební Základnej školy
J. Kollára Kollára v Banskej Štiavnici, v rámci ktorej je v tejto časti riešené zásobovanie vodou
a kanalizácia v biologicko-chemickej učebni v nasledovnom rozsahu:
• vnútorný vodovod
• vnútorná kanalizácia.
V rámci modernizácie technického vybavenia učebne budú zdemontované staré zariadenia a
navrhnuté nové vnútorné rozvody vody a kanalizácie k navrhovaným laboratórnym stolom.
Existujúce rozvody vody a kanalizačné rozvody splaškovej kanalizácie budú zdemontované až po
napojenie na zvislé odpadové potrubia.

NAVRHOVANÉ RIEŠENIE
V učebni bude osadených 8 žiackych laboratórnych pracovísk s keramickým umývadlom a jedno s
keramickým drezom pre učiteľa. Každé zariadenie bude mať prívod studenej vody DN 15 a napojenie
do splaškovej kanalizácie D 50. Z dôvodu navrhovanej dispozície učebne firmou eVector, s.r.o., Nitra
bude potrebné pod každým pracoviskom prevŕtať otvor cez stropnú konštrukciu pre napojenie
kanalizácie na ležaté potrubie. Ten bude vedený v podhľade 2. NP, ktorý bude treba zdemontovať a
spätne zmontovať, čo si vyžiada aj demontáž svietidiel a projektora. Tieto práce budú predmetom
stavebných úprav.
Vnútorný rozvod vody bude napojený na existujúce stúpacie potrubia studenej pitnej vody
s osadením guľového kohúta pre prípadné odstavenie biologicko-chemickej učebne a za ním sa
osadí priechodka pozink/PPR. Cez stropnú konštrukciu sa vyvŕta prestup pre potrubie a ďalej bude
vedené v podlahe ku každému laboratórnemu stolu, kde sa nad podlahou osadí uzatváracia
armatúra GK 15. Od armatúry po výtokový stojančekový ventil bude napojenie flexibilnou nerezovou
hadicou.
Všetky zariaďovacie predmety sa napoja pripojovacími potrubiami na zvislé odpadné potrubia.
Rozvod pripojovacích potrubí bude vedený vzduchom v skrinke pod drezom a umývadlami. Pod
každým precoviskom bude prevŕtaný otvor cez stropnú konštrukciu pre napojenie na ležatý rozvod.
Ležaté potrubie má spád min. 2%. Na pripojenie do stúpacích potrubí S1 a S3 sa využijú existujúce
odbočky.
Všetky bližšie informácie sa nachádzajú v projektovej dokumentácii pre logický celok č. 1, ktorá tvorí
prílohu tejto výzvy.

Logický celok č. 2 - Elektroinštalácia
Objekt slúži ako základná škola. V objekte bude vyhotovená elektroinštalácia špeciálnych učební.
Objekt je pripojený na sieť NN káblovou prípojkou.
Elektroinštalácia bude riešená káblami CYKY uloženými v omietke v žľaboch z PVC a v kovových
žľaboch v podlahe KZP100H50 a KZP200H50. Dimenzovanie vodičov, farebné značenie vodičov,
namontovanie zásuviek do stolov v jednotlivých učebniach realizovať v zmysle platných noriem.
Zásuvky na pripojenie diaprojektora a interaktívnej tabule namontovať pod stropom miestnosti.
Realizovať zaradenie prúdových chráničov, zvodičov prepätia, krytie elektrických prístrojov
v učebniach a prechody medzi jednotlivými miestnosťami zabezpečiť protipožiarnou upchávkou.
V objekte vyhotoviť ochranu pospájaním všetkých kovových častí, potrubí a kovových stolov
určenými vodičmi. Jednotlivé učebne bude možné vyradiť z prevádzky v prípade úrazu, požiaru
alebo havárie tlačítkami Central stop. Realizovať pripojenie rozvádzačov.
Všetky bližšie informácie sa nachádzajú v projektovej dokumentácii pre logický celok č. 2, ktorá tvorí
prílohu tejto výzvy.
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Podrobný opis predmetu zákazky je definovaný v projektovej dokumentácii stavby a výkaze
výmer, ktoré tvoria prílohy tejto výzvy.
Upozornenie:
V prípade, že sa vo výzve a jej prílohách nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho
výrobcu (sú uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené
ako príklady a môžu byť v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. nahradené ekvivalentnými
výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými parametrami, pri zachovaní, alebo
zvýšení technickej kvality.
9.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Celková predpodkladaná hodnota zákazky: 41 439,14 € bez DPH
Logický celok 1 – 16 880,24 € bez DPH
Logický celok 2 – 24 558,90 € bez DPH

10. Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa 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 Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie
meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe
písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená
v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty
(ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:
Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie
som platcom DPH“.
11. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Základná škola J. Kollára, Ul. L. Svobodu č. 40, 969 01 Banská Štiavnica,
Termín dodania je najneskôr: do 4 týždňov odo dňa prevzatia staveniska.
12. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
irelevantné
13. Financovanie predmetu zákazky:
Integrovaný regionálny opereračný program 95%, rozpočet mesta 5%
14. Lehota na predloženie ponuky:
05.06.2019 do 12:00 hod.
15. Spôsob predloženia ponuky:
elektronicky na e-mailovú adresu: vo@i-sco.sk
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované podľa stanovených kritérií na základe najnižšej ceny. Každý logický
celok bude vyhodnocovaný samostatne.
Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce:
Uchádzač, ktorého celková cena za daný logický celok bude po vyhodnotení ponúk najnižšia,
sa umiestni na 1. mieste. Na ďalších miestach sa umiestnia uchádzači zostupne podľa zvyšujúcej
sa celkovej ceny ich ponuky za daný logický celok. V prípade rovnosti cenových ponúk predložených
do súťaže pre konkrétny logický celok sa rozhodujúcim kritériom stane termín predloženia ponuky,
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t.j. úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil svoju ponuku na daný logický celok
do súťaže ako prvý.
17. Pokyny na zostavenie ponuky:
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu
zákazky, napr.:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1 tejto výzvy).
c. Ocenený výkaz výmer podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača.
d. Zmluva o dielo – vyplnený návrh zmluvy o dielo (Príloha č. 3 tejto výzvy), podpísaný (v
prípade emailového doručenia ponuky naskenovaný s podpisom).
e. Časový harmonogram realizácie prác na stavebnom objekte, ktorý vypracuje zhotoviteľ.
f. Čestné vyhlásenie o tom, že na realizácii zmluvy uzavretej na základe výsledku procesu
verejného obstarávania sa budú/nebudú podieľať subdodávatelia (Príloha č. 3 tejto výzvy).

-

Variantné riešenia: neumožňuje sa.

18. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona – musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré
zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti:
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov boli stanovené v súlade s
platnou legislatívou a sú primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva.
19. Otváranie ponúk:
05.06.2019 o 12:30 hod.
Miesto otvárania: Slovenské centrum obstarávania, o.z., Hurbanovo námestie 46, 97201 Bojnice
20. Postup pri otváraní ponúk:
Otváranie ponúk je neverejné.
21. Lehota viazanosti ponúk:
do 31.12.2019
22. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Mgr. Petra Ďurkovičová, durkovicova@i-sco.sk, 0914 322 930
23. Všeobecné obchodné podmienky:
S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v aktuálnom znení podľa predmetu tejto výzvy a cenovej ponuky úspešného
uchádzača na každý logický celok samostatne.
Práce budú fakturované až po ukončení a odovzdaní stavebných prác bez vád a nedorobkov a na
základe súpisu skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a
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ich ocenenie v súlade s cenovou špecifikáciou a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa,
resp. osobou poverenou objednávateľom na prevzatie prác a odsúhlasenie súpisu prác. Ak má súpis
prác nedostatky, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
Platba bude zrealizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať rozpis
cien jednotlivých položiek bez DPH a s DPH.
Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH
aj tieto údaje:
a) označenie faktúry a jej číslo,
b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná,
IČ pre DPH a IČO objednávateľa a zhotoviteľa,
c) číslo zmluvy a označenie časti diela (logický celok) a názov projektu "Budovanie a
modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára v
Banskej Štiavnici" v rámci Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny
operačný program a kód ITMS2014+: 302021I795,
d) označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť,
e) dátum vystavenia, dodania a odoslania faktúry a dátum jej splatnosti,
f) cena fakturovaných prác
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) z. č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - dodanie stavebných prác
vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F
osobitného predpisu,28db) a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo
montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.28db),
h) pečiatku a podpis vystavovateľa.
Neoodeliteľnú prílohu faktúry tvorí:
a) súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa, resp.
osobou poverenou objednávateľom na prevzatie prác a odsúhlasenie súpisu prác
b) zakreslenie/nákres skutkového stavu po realizácii prác
c) doklad o funkčnej skúške (ak je nevyhnutná), revízne správy.
24. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Ponuky predložené uchádzačmi sa budú vyhodnocovať v zmysle § 53 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní.
- Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ oznámenia o výsledku vyhodnotenia
ponúk spolu všetkým uchádzačom.
- Verejný obstarávateľ v prípade vyskytnutia závažných okolností bude postupovať v zmysle § 57
zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
- Účasťou v súťaži uchádzač súhlasí s poskytnutím celej ponuky na administratívnu kontrolu
procesu verejeného obstarávania.
- Predmet zákazky predstavuje zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Dodávateľ je povinný strpieť
výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zákazky, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon/kontroly auditu sú najmä:
o Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby;
o Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a
nimi poverené osoby;
o Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby;
o Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu;
o Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
o Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
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o

Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

S úctou,
Mgr. Petra Ďurkovičová
Osoba splnomocnená na proces
verejného obstarávania
Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 3 – Zmluvy o dielo pre konkrétne logické celky
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch
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PRÍLOHA Č. 1 - NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Logický celok č. 1 – Zdravotechnika a stavebné úpravy
Obchodné meno, názov uchádzača:

IČO:

Adresa, sídlo uchádzača:

DIČ:

Číslo
položky

Názov položky

Merná
jednotka/
množstvo

Jednotková
cena bez
DPH

Jednotková
cena s DPH

1.

SO 01 – Stavebné úpravy

1/komplet

(uveďte)

(uveďte)

2.

SO 02 - Zdravotechnika

1/komplet

(uveďte)

(uveďte)

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH
(súčet položiek č. 1 až č. 2)

(uveďte)

DPH

(uveďte)

Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH
(súčet položiek č. 1 až č. 2)

(uveďte)

Platca DPH: áno – nie (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

Čestné vyhlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii a požiadavkám
verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do
úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny sú
zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V ____________________ dňa___________
podpis
meno a priezvisko
oprávnenej osoby uchádzača
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PRÍLOHA Č. 1 - NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Logický celok č. 2 – Elektroinštalácia
Obchodné meno, názov uchádzača:

IČO:

Adresa, sídlo uchádzača:

DIČ:

Celková cena za elektroinštalačné práce v EUR bez DPH

(uveďte)

DPH

(uveďte)

Celková cena za elektroinštalačné práce v EUR s DPH

(uveďte)

Platca DPH: áno – nie (ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

Čestné vyhlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii a požiadavkám
verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do
úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny sú
zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V ____________________ dňa___________
podpis
meno a priezvisko
oprávnenej osoby uchádzača
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PRÍLOHA Č. 3 – ZMLUVA O DIELO – LOGICKÝ CELOK Č. 1

ZMLUVA O DIELO
Budovanie a modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára
v Banskej Štiavnici časť Zdravotechnika a stavebné úpravy
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
právnych predpisov nasledovne :
I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
Sídlo:
Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica
Zastúpený:
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta
Bankové spojenie:
VUB, a.s.
IBAN:
SK 89 0200 0000 0027 6433 3154
IČO:
00 320 501
DIČ:
202 110 7308
Oprávnení rokovať vo veciach
- zmluvných
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta
- technických
Dušan Vahlandt, 045/694 96 19, dusan.vahlandt@banskastiavnica.sk
2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
e-mail:

doplní uchádzač

II.
Preambula
Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom ako verejným
obstarávateľom, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“), na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou
v zmysle § 117 ZVO „Budovanie a modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební
ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici – Stavebná časť“. Predmet plnenia bude z 95% časti financovaný
z nenávratného finančného príspevku poskytnutého objednávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci operačného programu – Integrovaný regionálny operačný
program prostredníctvom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302021I795-222-13 (ďalej „Zmluva o NFP“) pre projekt Budovanie a modernizácia technického
vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici, a z 5% časti z rozpočtu Mesta
Banská Štiavnica.
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III.
Predmet zmluvy
1.

2.
3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť vypracovať
dielo: „Budovanie a modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J.
Kollára v Banskej Štiavnici“, časť Zdravotechnika a stavebné úpravy, v súlade s podmienkami
stanovenými vo Výzve na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác zo dňa
........ 2019 a s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá bola predložená v rámci procesu verejného
obstarávania a ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
Miesto realizácie diela: Základná škola Jozefa Kollára, Ul. L. Svobodu 40, 969 01 Banská
Štiavnica.
IV.
Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

1. Objednávateľ počas realizácie prác má právo kontrolovať dodávku stavebných prác a materiálov
a zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
2. Objednávateľ určuje ako občasný stavebný dozor Dušana Vahlandta, zamestnanca Mesta Banská
Štiavnica, č. t. 0918 688 855 a poveruje ho tiež zapisovaním do stavebného denníka, potvrdzovaním
vykonania stavebných prác, odovzdaním a prevzatím ukončených častí diela resp. celého diela.
3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržiavajú
v priestore staveniska a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej sa
zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti
práce, požiarnej ochrany a životného prostredia. Tieto povinnosti zhotoviteľ nemá v prípade, pokiaľ
z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela.
4. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí
majú príslušnú kvalifikáciu.
5. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo vyššou mocou
v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ škody na diele znáša v prípade, pokiaľ došlo
z dôvodov na jeho strane k prerušeniu vykonávania diela.
6. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizáciou
prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez
vád a nedorobkov prevziať.
7. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného
zhotoviteľom, začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
8. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorá
bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ výslovne prehlásiť, či
dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.

V.
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Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase:
• predpokladaný termín začatia prác : 01.07.2019
• termín ukončenia prác : najneskôr do 4 týždňov odo dňa prevzatia staveniska.
2. Dokončením prác sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie
preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre
diela (revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode
zabudovaných výrobkov).
3. Prípadné dokončenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zmluve je podmienené
súhlasom objednávateľa.
4. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci,
zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia
bude primerané k dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác prerušiť.
VI.
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa
1. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zápisnične, priestorovo vymedzené.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za stavenisko a všetky stavebné konštrukcie a rozvody inžinierskych sietí
prevzaté od objednávateľa pri preberaní staveniska po celú dobu realizácie stavby, až do jej
zápisničného odovzdania.
3. Stavebný denník bude vedený podľa § 46 d) Stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. v platnom znení.
4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska a mať ho trvale dostupný
na stavbe počas pracovného času. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať v ňom
všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie diela.
5. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1x týždenne na zápisy v stavebnom denníku
reagovať. Denné záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať náležitosti v zmysle stavebného
zákona.
VII.
Cena plnenia, fakturácia a platobné podmienky
1. Cena diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších právnych predpisov a ostatných platných právnych predpisov na základe víťaznej cenovej
ponuky zhotoviteľa predloženej objednávateľovi v rámci procesu verejného obstarávania ako suma
konečná a to:
Cena diela bez DPH :
DPH 20 % :
Cena diela spolu vrátane DPH :

................ €
.............. €
................ €

2. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác,
ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, môže zhotoviteľ tieto práce realizovať
a účtovať len vtedy, ak ich objednal a schválil objednávateľ písomne vrátane ceny a to minimálne
zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ takéto objednávateľom požadované, prípadne vyvolané
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3.

4.
5.

6.
7.

práce naviac ocení jednotkovými cenami uvedenými v položkovitom rozpočte a v prípade potreby
vzniku nových položiek, zhotoviteľ ich ocení do výšky ekonomicky oprávnených nákladov.
Prípadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prác na základe požiadaviek objednávateľa
bude v prípade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpočítané a to v rozsahu, v akom boli
zahrnuté do rozpočtu.
Objednané naviac práce, menej práce, termín vykonania naviac prác a cenu za práce vykonané
naviac sú zmluvné strany povinné premietnuť do základnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.
Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú dojednávané
formou zápisu do stavebného denníka a s výkazom výmer prác budú podkladom pre fakturáciu po
odsúhlasení objednávateľom a projektantom a dodatku k ZoD.
Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v jednom
a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany.
Faktúra musí obsahovať:
a) označenie faktúry a jej číslo,
b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra
zaslaná, IČ pre DPH a IČO objednávateľa a zhotoviteľa,
c) číslo zmluvy a označenie časti diela (logický celok) a názov projektu "Budovanie a
modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára v
Banskej Štiavnici" v rámci Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny
operačný program a kód ITMS2014+: 302021I795,
d) označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť, uvedené v Zmluve o dielo,
e) dátum vystavenia, dodania a odoslania faktúry a dátum jej splatnosti,
f) cena fakturovaných prác
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) z. č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - dodanie
stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré
patria do sekcie F osobitného predpisu, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou,
ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.,
h) pečiatku a podpis vystavovateľa.

Neoddeliteľnú prílohu faktúry tvorí:
a) súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa, resp.
osobou poverenou objednávateľom na prevzatie prác a odsúhlasenie súpisu prác
b) zakreslenie/nákres rozvodov vody, odpadu a elektro po realizácii prác
c) doklad o funkčnej skúške (ak je nevyhnutná), revízne správy.
8. Platba bude zrealizovaná formou bezhotovostného platobného styku na účet uvedený v úvodných
ustanoveniach tejto Zmluvy o dielo. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Faktúra musí obsahovať rozpis cien jednotlivých položiek bez DPH a s DPH. Za zaplatenie faktúry
sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti určené zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do termínu
splatnosti zhotoviteľovi na opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
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10. Práce budú fakturované až po ukončení a odovzdaní stavebných prác bez vád a nedorobkov a na
základe súpisu skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a
ich ocenenie v súlade s cenovou špecifikáciou a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa,
resp. osobou poverenou objednávateľom na prevzatie prác a odsúhlasenie súpisu prác. Ak má súpis
prác nedostatky, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
11. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa,
budú zmluvné strany postupovať spôsobom dojednaným v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.
VIII.
Záručná doba za zrealizované dielo
1. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov a začína plynúť odovzdaním
a prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo
užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná lehota na materiál a na výrobky, ktoré
sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty uvedenej
výrobcom na záručnom liste, najmenej však 24 mesiacov.
2. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom resp.
užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou
pohromou.
IX.
Zodpovednosť za vady, sankcie
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu
§ 560 – 562 Obchodného zákonníka a ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť bez zbytočného
odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela
v dohodnutých lehotách.
3. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri jej náhrade v súlade s ustanoveniami §
373 – 386 Obchodného zákonníka.
4. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na zhotoviteľom zrealizovanom diele, objednávateľ je
povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa.
V reklamácii musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.
5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady
odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú
písomne.
6. Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j. že ním
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu
spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ alebo užívateľ, je objednávateľ povinný uhradiť
zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady.
7. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je
objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu – firmu. Všetky takto
vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny porovnateľných
prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.
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X.
Ostatné ustanovenia
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. Za vyššiu moc sa
považujú aj poveternostné podmienky znemožňujúce riadne plnenie zmluvy bežným technologickým
spôsobom.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana,
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k
predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc,
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
3. 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 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na
náhradu spôsobenej škody (vyjmúc prípad nárokov zhotoviteľa na náhradu škody, pokiaľ
k odstúpeniu od zmluvy došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa) a nárokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou
a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od
zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj :
a) atesty, osvedčenia, záručné listy a pod. týkajúce sa zrealizovanej časti diela
b) Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí.
5. O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných
strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti :
a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela
b) súpis odovzdávaných dokladov
c) zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi
d) záruku a dĺžku jej trvania
e) dátum a podpisy oprávnených zástupcov
f) ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka
a zostatok k úhrade
6. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa
b) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry objednávateľom
7. V prípade ukončenia zmluvy objednávateľom z iného dôvodu než je porušenie zmluvných povinností
zo strany zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady spojené so
včasným plnením predmetu tejto zmluvy od dátumu jej podpísania, a to aj náklady uskutočnené ešte
pred začatím plynutia termínu plnenia.
8. Predmet zmluvy predstavuje zákazku financovanú zo zdrojov Európskej únie (EÚ), preto je zhotoviteľ
povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom Zmluvy o dielo, kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými
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osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon/kontroly auditu sú
najmä:
a) Poskytovateľ NFP 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.
XI.
Zmluvné pokuty
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, objednávateľ má právo
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nezrealizovanej časti predmetu plnenia
za každý deň omeškania.
2. V prípade, že zhotoviteľ nebude dodržiavať ani náhradné čiastkové termíny realizácie diela uvedené
v harmonograme postupu prác zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 16,60 € za každý deň
omeškania až do doby vyrovnania časového sklzu.
3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú na odstránenie oprávnene reklamovaných vád
diela objednávateľom alebo užívateľom, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo
výške 16,60 € za každý deň omeškania.
4. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške
vznikne v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.
XII.
Subdodávatelia
1.
2.

3.

4.

Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ uzavrel zmluvu na realizáciu časti
prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi a pravidelne aktualizovať zoznam svojich
zamestnancov a subdodávateľov (vrátane ich zamestnancov), ktorí sa majú podieľať alebo sa
podieľajú na predmete zmluvy. Taktiež uvedie informácie o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto zmluvy najmä ustanovenia týkajúce sa
dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, ustanovenia týkajúce sa fakturácie,
splatnosti a úhrady faktúr a s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať aj na subdodávateľov.
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň,
ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť objednávateľovi zmenu
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
tretím osobám, navrhovaných subdodávateľa a predmety subdodávok.

17

5.

Každý navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a
nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o
verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmania splnenia všetkých podmienok, ktoré má
subdodávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní spĺňať. V prípade porušenia ktorejkoľvek z
povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od tejto
zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny predmetu zmluvy v zmysle čl.
VII. a prílohy č. 1 tejto zmluvy za každé porušenie ktorýchkoľvek uvedených povinností, a to aj
opakovane. Porušenie uvedených povinností sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
XIII.
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo
jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy
nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 3 vyhotovenia
a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce
a vznikajúce obchodným zákonníkom.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
5. Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť jej zverejnením na
webovom sídle objednávateľa v zmysle §47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. a zároveň kumulatívnym splnením nasledovných podmienok, o
splnení ktorých bude objednávateľ bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa:
a) schválenie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu (RO),
príp. sprostredkovateľského orgánu (SO), t.j. doručenie správy z kontroly VO objednávateľovi, a
b) schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a podpísaním zmluvy o poskytnutí NFP.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – cenová ponuka zhotoviteľa vo forme výkaz
výmer.
V Banskej Štiavnici, dňa :

........................................................
Objednávateľ

V ............................, dňa :

........................................................
Zhotoviteľ
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PRÍLOHA Č. 3 – ZMLUVA O DIELO – LOGICKÝ CELOK Č. 2

ZMLUVA O DIELO
Budovanie a modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára
v Banskej Štiavnici časť Elektroinštalácia
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
právnych predpisov nasledovne :
I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
Sídlo:
Radničné námestie č. 1, 969 24 Banská Štiavnica
Zastúpený:
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta
Bankové spojenie:
VUB, a.s.
IBAN:
SK 89 0200 0000 0027 6433 3154
IČO:
00 320 501
DIČ:
202 110 7308
Oprávnení rokovať vo veciach
- zmluvných
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta
- technických
Dušan Vahlandt, 045/694 96 19, dusan.vahlandt@banskastiavnica.sk
2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
e-mail:

doplní uchádzač

II.
Preambula
Táto zmluva je výsledkom verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom ako verejným
obstarávateľom, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“), na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou
v zmysle § 117 ZVO „Budovanie a modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební
ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici – Stavebná časť“. Predmet plnenia bude z 95% časti financovaný
z nenávratného finančného príspevku poskytnutého objednávateľovi Ministerstvom pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v rámci operačného programu – Integrovaný regionálny operačný
program prostredníctvom Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302021I795-222-13 (ďalej „Zmluva o NFP“) pre projekt Budovanie a modernizácia technického
vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára v Banskej Štiavnici, a z 5% časti z rozpočtu Mesta
Banská Štiavnica. .
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III.
Predmet zmluvy
1.

4.
5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť vypracovať
dielo: „Budovanie a modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J.
Kollára v Banskej Štiavnici“, časť Elektroinštalácia, v súlade s podmienkami stanovenými vo
Výzve na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác zo dňa ........2019 a s
cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá bola predložená v rámci procesu verejného obstarávania a ktorá
tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
Miesto realizácie diela: Základná škola Jozefa Kollára, Ul. L. Svobodu 40, 969 01 Banská
Štiavnica.
IV.
Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy

1. Objednávateľ počas realizácie prác má právo kontrolovať dodávku stavebných prác a materiálov
a zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
2. Objednávateľ určuje ako občasný stavebný dozor Dušana Vahlandta, zamestanca Mesta Banská
Štiavnica, č. t. 0918 688 855 a poveruje ho tiež zapisovaním do stavebného denníka, potvrdzovaním
vykonania stavebných prác, odovzdaním a prevzatím ukončených častí diela resp. celého diela.
3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržiavajú
v priestore staveniska a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej sa
zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti
práce, požiarnej ochrany a životného prostredia. Tieto povinnosti zhotoviteľ nemá v prípade, pokiaľ
z dôvodov na strane objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania diela.
4. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí
majú príslušnú kvalifikáciu.
5. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo vyššou mocou
v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ. Objednávateľ škody na diele znáša v prípade, pokiaľ došlo
z dôvodov na jeho strane k prerušeniu vykonávania diela.
6. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riadnou realizáciou
prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je povinný riadne ukončené dielo bez
vád a nedorobkov prevziať.
7. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného
zhotoviteľom, začať preberacie konanie a riadne v ňom pokračovať.
8. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorá
bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ výslovne prehlásiť, či
dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
V.
Čas plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v dohodnutom čase:
• predpokladaný termín začatia prác : 01.07.2019
• termín ukončenia prác : najneskôr do 4 týždňov odo dňa prevzatia staveniska.
2. Dokončením prác sa pre potreby tejto zmluvy rozumie spôsobilosť diela pre úspešné ukončenie
preberacieho konania, vrátane odovzdania dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre
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diela (revízne správy, atesty a certifikáty, doklady o likvidácii odpadov, doklady o zhode
zabudovaných výrobkov).
3. Prípadné dokončenie a prevzatie prác pred termínom dohodnutým v tejto zmluve je podmienené
súhlasom objednávateľa.
4. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa, alebo z dôvodu pôsobenia vyššej moci,
zmluvné strany dohodnú nový termín dokončenia predmetu zmluvy, pričom predĺženie lehoty plnenia
bude primerané k dobe, na ktorú bolo treba vykonávanie prác prerušiť.
VI.
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa
1. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zápisnične, priestorovo vymedzené.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za stavenisko a všetky stavebné konštrukcie a rozvody inžinierskych sietí
prevzaté od objednávateľa pri preberaní staveniska po celú dobu realizácie stavby, až do jej
zápisničného odovzdania.
3. Stavebný denník bude vedený podľa § 46 d) Stavebného zákona č. 50/1976 Z. z. v platnom znení.
4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa odovzdania staveniska a mať ho trvale dostupný
na stavbe počas pracovného času. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a zapisovať v ňom
všetky náležitosti podstatné pre vykonávanie diela.
5. Objednávateľ sa zaväzuje pravidelne, minimálne však 1x týždenne na zápisy v stavebnom denníku
reagovať. Denné záznamy v stavebnom denníku musia obsahovať náležitosti v zmysle stavebného
zákona.
VII.
Cena plnenia, fakturácia a platobné podmienky
1. Cena diela je stanovená v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších právnych predpisov a ostatných platných právnych predpisov na základe víťaznej cenovej
ponuky zhotoviteľa predloženej objednávateľovi v rámci procesu verejného obstarávania ako suma
konečná a to:
Cena diela bez DPH :
DPH 20 % :
Cena diela spolu vrátane DPH :

................ €
.............. €
................ €

2. V prípade, že sa pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy vyskytne potreba realizácie naviac prác,
ktoré v pôvodnom oceňovanom výkaze výmer neboli zahrnuté, môže zhotoviteľ tieto práce realizovať
a účtovať len vtedy, ak ich objednal a schválil objednávateľ písomne vrátane ceny a to minimálne
zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ takéto objednávateľom požadované, prípadne vyvolané
práce naviac ocení jednotkovými cenami uvedenými v položkovitom rozpočte a v prípade potreby
vzniku nových položiek, zhotoviteľ ich ocení do výšky ekonomicky oprávnených nákladov.
3. Prípadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prác na základe požiadaviek objednávateľa
bude v prípade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpočítané a to v rozsahu, v akom boli
zahrnuté do rozpočtu.
4. Objednané naviac práce, menej práce, termín vykonania naviac prác a cenu za práce vykonané
naviac sú zmluvné strany povinné premietnuť do základnej zmluvy o dielo dodatkom k ZoD.
5. Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú dojednávané
formou zápisu do stavebného denníka a s výkazom výmer prác budú podkladom pre fakturáciu po
odsúhlasení objednávateľom a projektantom a dodatku k ZoD.
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6. Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v jednom
a musí obsahovať originálny podpis vystavujúcej strany.
7. Faktúra musí obsahovať:
a) označenie faktúry a jej číslo,
b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra
zaslaná, IČ pre DPH a IČO objednávateľa a zhotoviteľa,
c) číslo zmluvy a označenie časti diela (logický celok) a názov projektu "Budovanie a
modernizácia technického vybavenia špecializovaných učební ZŠ J. Kollára v
Banskej Štiavnici" v rámci Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny
operačný program a kód ITMS2014+: 302021I795,
d) označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť, uvedený v Zmluve o dielo,
e) dátum vystavenia, dodania a odoslania faktúry a dátum jej splatnosti,
f) cena fakturovaných prác
g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) z. č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov - dodanie
stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré
patria do sekcie F osobitného predpisu, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou,
ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.,
h) pečiatku a podpis vystavovateľa.

8.

9.

10.

11.

Neoddeliteľnú prílohu faktúry tvorí:
a) súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa, resp.
osobou poverenou objednávateľom na prevzatie prác a odsúhlasenie súpisu prác
b) zakreslenie/nákres rozvodov vody, odpadu a elektro po realizácii prác
c) doklad o funkčnej skúške (ak je nevyhnutná), revízne správy.
Platba bude zrealizovaná formou bezhotovostného platobného styku na účet uvedený v úvodných
ustanoveniach tejto Zmluvy o dielo. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Faktúra musí obsahovať rozpis cien jednotlivých položiek bez DPH a s DPH. Za zaplatenie faktúry
sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti určené zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších právnych predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju do termínu
splatnosti zhotoviteľovi na opravu. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
Práce budú fakturované až po ukončení a odovzdaní stavebných prác bez vád a nedorobkov a na
základe súpisu skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a
ich ocenenie v súlade s cenovou špecifikáciou a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa,
resp. osobou poverenou objednávateľom na prevzatie prác a odsúhlasenie súpisu prác. Ak má súpis
prác nedostatky, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.
V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa,
budú zmluvné strany postupovať spôsobom dojednaným v ďalších ustanoveniach tejto zmluvy.

VIII.
Záručná doba za zrealizované dielo
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1. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov a začína plynúť odovzdaním
a prevzatím diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo
užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná lehota na materiál a na výrobky, ktoré
sú súčasťou diela, ale zhotoviteľ nemôže ovplyvniť ich dĺžku záruky, bude podľa lehoty uvedenej
výrobcom na záručnom liste, najmenej však 24 mesiacov.
2. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom resp.
užívateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela resp. poškodenia živelnou
pohromou.
IX.
Zodpovednosť za vady, sankcie
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu
§ 560 – 562 Obchodného zákonníka a ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady ním zrealizovaného diela bezplatne odstrániť bez zbytočného
odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom diela
v dohodnutých lehotách.
3. V prípade vzniku škody budú zmluvné strany postupovať pri jej náhrade v súlade s ustanoveniami §
373 – 386 Obchodného zákonníka.
4. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na zhotoviteľom zrealizovanom diele, objednávateľ je
povinný bez zbytočného odkladu po zistení vady uplatniť jej písomnú reklamáciu u zhotoviteľa.
V reklamácii musí byť vada popísaná a musí byť uvedené, ako sa vada prejavuje.
5. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú reklamované vady
odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania záručných vád sa zmluvné strany dohodnú
písomne.
6. Ak sa preukáže, že v sporných prípadoch objednávateľ reklamoval neoprávnene, t. j. že ním
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotoviteľa a že sa na ňu nevzťahuje záruka resp. že vadu
spôsobil nevhodným užívaním diela objednávateľ alebo užívateľ, je objednávateľ povinný uhradiť
zhotoviteľovi všetky náklady vzniknuté s odstraňovaním vady.
7. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je
objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu – firmu. Všetky takto
vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť a to do výšky ceny porovnateľných
prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.
X.
Ostatné ustanovenia
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. Za vyššiu moc sa
považujú aj poveternostné podmienky znemožňujúce riadne plnenie zmluvy bežným technologickým
spôsobom.
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana,
ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k
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3.

4.

5.

6.
7.

8.

predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc,
právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
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 30 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela.
Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na
náhradu spôsobenej škody (vyjmúc prípad nárokov zhotoviteľa na náhradu škody, pokiaľ
k odstúpeniu od zmluvy došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa) a nárokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou
a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od
zmluvy nachádza. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným dielom aj :
a) atesty, osvedčenia, záručné listy a pod. týkajúce sa zrealizovanej časti diela
b) Objednávateľ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí.
O odovzdaní a prevzatí nedokončeného, rozostavaného diela spíšu poverení zástupcovia zmluvných
strán protokol. Protokol bude predovšetkým obsahovať tieto náležitosti :
a) zhodnotenie rozsahu odovzdávanej časti zmluvného diela
b) súpis odovzdávaných dokladov
c) zoznam častí zmluvného diela, na ktoré zhotoviteľ poskytne objednávateľovi
d) záruku a dĺžku jej trvania
e) dátum a podpisy oprávnených zástupcov
f) ocenenie vykonaných prác a dodávok, z toho osobitne sa uvedie zaplatená čiastka
a zostatok k úhrade
Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa
b) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní od obdržania faktúry objednávateľom
V prípade ukončenia zmluvy objednávateľom z iného dôvodu než je porušenie zmluvných povinností
zo strany zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady spojené so
včasným plnením predmetu tejto zmluvy od dátumu jej podpísania, a to aj náklady uskutočnené ešte
pred začatím plynutia termínu plnenia.
Predmet zmluvy predstavuje zákazku financovanú zo zdrojov Európskej únie (EÚ), preto je zhotoviteľ
povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom Zmluvy o dielo, kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon/kontroly auditu sú
najmä:
a) Poskytovateľ NFP 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.
XI.
Zmluvné pokuty
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1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dohodnutý v tejto zmluve, objednávateľ má právo
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nezrealizovanej časti predmetu plnenia
za každý deň omeškania.
2. V prípade, že zhotoviteľ nebude dodržiavať ani náhradné čiastkové termíny realizácie diela uvedené
v harmonograme postupu prác zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 16,60 € za každý deň
omeškania až do doby vyrovnania časového sklzu.
3. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží lehotu dojednanú na odstránenie oprávnene reklamovaných vád
diela objednávateľom alebo užívateľom, je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo
výške 16,60 € za každý deň omeškania.
4. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške
vznikne v tejto súvislosti škoda, ktorú je možné vymáhať samostatne.
XII.
Subdodávatelia
1.
2.

3.

4.

5.

Subdodávateľ je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou zhotoviteľ uzavrel zmluvu na realizáciu časti
prác alebo dodávok potrebných na realizáciu predmetu zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi a pravidelne aktualizovať zoznam svojich zamestnancov a
subdodávateľov (vrátane ich zamestnancov), ktorí sa majú podieľať alebo sa podieľajú na predmete
zmluvy. Taktiež uvedie informácie o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky ustanovenia tejto zmluvy najmä ustanovenia týkajúce sa dodržiavania
všeobecne záväzných právnych predpisov, ustanovenia týkajúce sa fakturácie, splatnosti a úhrady faktúr
a s nimi súvisiace ustanovenia sa budú vzťahovať aj na subdodávateľov.
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý
predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť objednávateľovi zmenu
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
tretím osobám, navrhovaných subdodávateľa a predmety subdodávok.
Každý navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a
nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o
verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Objednávateľ si
vyhradzuje právo preskúmania splnenia všetkých podmienok, ktoré má subdodávateľ podľa zákona o
verejnom obstarávaní spĺňať. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov
alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške
5% z celkovej ceny predmetu zmluvy v zmysle čl. VII. a prílohy č. 1 tejto zmluvy za každé porušenie
ktorýchkoľvek uvedených povinností, a to aj opakovane. Porušenie uvedených povinností sa považuje
za podstatné porušenie zmluvy.

XIII.
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov obmedzenia rozsahu diela alebo
jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy
nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.
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2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 3 vyhotovenia
a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
3. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce
a vznikajúce obchodným zákonníkom.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
5. Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne účinnosť jej zverejnením na
webovom sídle objednávateľa v zmysle §47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. a zároveň kumulatívnym splnením nasledovných podmienok, o
splnení ktorých bude objednávateľ bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa:
a) schválenie zákazky v rámci kontroly verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu (RO),
príp. sprostredkovateľského orgánu (SO), t.j. doručenie správy z kontroly VO objednávateľovi, a
b) schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) a podpísaním zmluvy o poskytnutí NFP.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – cenová ponuka zhotoviteľa vo forme výkaz
výmer.
V Banskej Štiavnici, dňa :

........................................................
Objednávateľ

V ............................, dňa :

........................................................
Zhotoviteľ
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PRÍLOHA Č. 4 - ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH
Na realizácii zmluvy uzavretej na základe výsledku procesu verejného obstarávania sa budú podieľať
subdodávatelia: ÁNO/NIE (vyberte jednu z možností)

Obchodné meno alebo
názov (meno
a priezvisko) a adresa
pobytu alebo sídlo
subdodávateľa

IČO alebo dátum
narodenia
subdodávateľa

Predmet subdodávok

Podiel
predpokladaných
subdodávok v %

1.
2.
3. atď.
SPOLU

Dolu podpísaný ..................................................................... (vyplní uchádzač)

čestne vyhlasujem,
-

že som uviedol pravdivé identifikačné údaje subdodávateľa,
že beriem na vedomie ustanovenia súťažných podkladov a zákona o verejnom obstarávaní a
predkladám doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vyššie uvedených navrhovaných
subdodávateľov.

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

Obchodné meno a sídlo uchádzača:
........................................................
........................................................
........................................................

_________________________________________
Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu uchádzača
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