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ČASŤ I.  VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  
 
1.1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  
Názov organizácie:  Obec Juskova Voľa   
Sídlo organizácie:  Juskova Voľa 82, 094 12 Vechec  
IČO:    00332453  
 
Kontaktná osoba:  Adamová Veronika   
Mobil:    +421 949 416 584 
Telefón:   +42577880688  
e-mail:    ocujuskovavola@gmail.com 
 
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 
 
1.2 PREDMET ZÁKAZKY  
Názov predmetu zákazky: „Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa“  
 
1.2.1 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  75.807,45 EUR  
(slovom: Sedemdesiatpäťtisícosmestosedemeur a 45/100) 
 
1.2.2 Opis predmetu zákazky:  
V obci Juskova Voľa  sa zrealizuje rekonštrukcia  príjazdových a obslužných miestnych  komunikácií vrátane 
chodníkov, dažďovej kanalizácie na „vyšnom“ konci obce. Rekonštrukcia komunikácii pozostáva z nových krytov 
vozovky, novej konštrukcie vozovky, obrubníkovej úpravy  a odvodnenie komunikácii. Stavba sa bude realizovať 
prevažne v priestore pôvodných komunikácií. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania, vrátane 
vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov v bode D  a prílohách  (Príloha č. 1. A-B-
C- Sprievodná správa, Prehľadná a Koordinačná situácia, Príloha č. 2 Technická dokumentácia)  
 
Miestne komunikácie: 264,08m 
Chodníky 251,2m 
Dažďová kanalizácia: 122,0 m 

1.2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník: 45233223-8  
Doplňujúce predmety  
Hlavný slovník: 45233142-6, 45233161-5, 45232450-1, 45112700-2  
 
1.3 KOMPLEXNOSŤ PLNENIA ZÁKAZKY  
1.3.1 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.  
1.3.2 V prípade, že uchádzač predloží ponuku na plnenie len časti zákazky, bude jeho ponuka vylúčená.  
 
1.4 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  
Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky  2014-2020  
Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia.  
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.  
 
1.5 ZMLUVA 
1.5.1 Výsledkom podlimitnej zákazky bude Zmluva o dielo („ďalej len zmluva“ ) uzavretá v zmysle § 536 a nasl. 
Obchodného zákonníka č . 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na predmet zákazky, ktorý je podrobne 
vymedzený v časti D. Opis predmetu zákazky.  
Návrh Zmluvy o dielo sa nachádza v časti F2. súťažných podkladov. Vyplnený návrh zmluvy vrátane príloh, ktorý 
musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa a v súlade podľa bodu 1.5.2 časti A týchto 
súťažných podkladov musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzač a v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia, v prípade skupiny dodávateľov musí byť 

mailto:ocujuskovavola@gmail.com
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podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
Zmluvu s prílohami musí uchádzač akceptovať. Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude kontrolované napr. z 
výpisom z obchodného, resp. živnostenského registra alebo iným relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, 
že osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená k tomuto úkonu.  
1.5.2 Požiadavky verejného obstarávateľa na obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v časti F1. súťažných 
podkladov, sú pre uchádzača záväzné a uchádzačom navrhované obchodné podmienky v zmluve ich musia v 
danom rozsahu obsahovať .  
1.5.3 Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie 
byť v rozpore s platnými právnymi predpismi.  
 
1.6 MIESTO A TERMÍN PLNENIA ZÁKAZKY  
1.6.1 Miesto plnenia zákazky: Obec Juskova Voľa, Prešovský kraj  
1.6.2 Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na zhotovenie predmetu obstarávania alebo predpokladaný termín 
ukončenia zhotovenia diela: 6 mesiacov od odovzdania staveniska.  
 
1.7 OPRÁVNENÍ UCHÁDZAČ  
1.7.1 Uchádzač na účely zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina 
takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu  
a predložila ponuku.  
1.7.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa 
zadávania zákazky nemôže zúčastniť .  
 
1.8 PREDLOŽENIE PONUKY  
1.8.1 Uchádzač vloží kompletnú ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí 
byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu.  
1.8.2 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Súčasťou ponuky musia byť: doklady a dokumenty 
požadované v oznámení a podľa týchto súťažných podkladov.  
1.8.3 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 4.1 osobne alebo poštovou zásielkou  
na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2.  
1.8.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 4.2.1. verejný obstarávateľ vydá 
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.  
1.8.5 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 4.2.2  
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.  
1.8.6 Verejný obstarávateľ odporúča predloženie ponuky vo formáte „ .pdf“ na CD/DVD nosiči a tieto 
dokumenty by nemali obsahovať dôverné informácie a osobné údaje (v zmysle zákona č . 428/2002 Z. z. o 
ochrane osobných údajov), nakoľko tieto dokumenty bude potrebné zverejniť v zmysle § 9 ods. 7 ZoVO v 
CRDVO. Podrobný rozpočet ponuky predkladá uchádzač vo formáte MS Excel.  
 
1.9 VARIANTNÉ RIEŠENIE  

1.9.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  
1.9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť , akoby nebolo predložené.  
 
1.10 PLATNOSŤ PONUKY/ LEHOTA VIAZANOSTI PONUK  

1.10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, do 31.6.2016.  
1.10.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu obstarávateľa a začaté konanie o námietkach pred 
uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie obstarávateľ a 
alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom 
obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie obstarávateľa, oznámi 
sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.  
1.10.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaný do uplynutia obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej 
lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 1.10.1.  
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1.11 NÁKLADY NA PONUKU  
1.11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi.  
1.11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 4.2.2, sa uchádzačom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie vo verejnej obstarávaní.  
1.11.3 Nevybratie uchádzača za zhotoviteľ a zákazky, nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.  
 
1.12 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  

1. 12 Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje. Verejný obstarávateľ nepripúšťa rozdelenie 
predmetu zákazky a predloženie ponuky na časti.  
 
1.13. DODRŽANIE SOCIÁLNEHO ASPEKTU POČS REALIZÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA   
Verejný obstarávateľ dodrží sociálny aspekt počas procesu verejného obstarávania a to prostredníctvom §26 
ZVO, kde sú definované podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uchádzača, ktoré musia byť 
splnené aby sa uchádzač mohol zúčastniť verejného obstarávania. Jedná sa o podmienku nemať evidované 
nedoplatky na zdravotné poistenie, sociálne poistenie na príspevky na starobné dôchodkové sporenie, nemať 
nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola 
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa ZVO, alebo nemať nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, 
platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec. 
Dodržaním sociálneho aspektu sa zabraňuje zadávaniu zákaziek uchádzačom, ktorí nespĺňajú určité normy 
sociálneho správania.  
 
ČASŤ II.  DOROZUMIEVANIE A VYSVETĽOVANIE  
 
2.1 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI  
2.1.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „ informácie“ ) medzi verejným obstarávateľom a 
uchádzačmi sa bude uskutočňovať elektronickou formou prípadne písomnou formou v štátnom (slovenskom) 
alebo českom jazyku, spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu.  
2.1.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické 
prostriedky“ ), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, 
najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami tak, aby písomná forma 
dorozumievania bola doručená v zákonom alebo verejným obstarávateľom určených lehotách pre konkrétny 
úkon.  
2.1.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v 
písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. Pre komunikáciu platí § 16 ZoVO.  
2.1.4 Záujemcovia môžu komunikovať s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa, vrátane žiadosti o 
vysvetlenie, len písomne (v listinnej forme) a to prostredníctvom pošty, faxom alebo v elektronickej podobe 
(mailom).  
2.1.4.1 Kontaktná osoba je uvedená v bode 1.1. týchto súťažných podkladov. 
2.1.5 Súťažné podklady budú v plnom znení uverejnené v profile verejného obstarávateľa. Uverejnené v profile 
verejného obstarávateľa budú aj prípadné vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov, záujemcovia si ich 
môžu priamo stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa.  
 
2.2 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV  
2.2.1 V prípade potreby vysvetliť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 
sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie.  
2.2.2 Aby verejný obstarávateľ mohol zabezpečiť vysvetlenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, v zmysle §38 a § 100 ods. 1 písm. e) zákona o 
verejnom obstarávaní poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty predkladania ponúk, a to 
všetkým zainteresovaným záujemcom. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, sa považuje požiadavka 
zaslaná verejnému obstarávateľovi najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie . 
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2.2.3 Ak požiadavka záujemcu o vysvetlenie nebude zaslaná v lehote podľa bodu 2.2.2 tejto časti súťažných 
podkladov, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo na takúto požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov 
neodpovedať .  
2.2.4 Verejný obstarávateľ má, v zmysle § 34 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní, právo vo výnimočných 
prípadoch doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch. Takéto doplňujúce informácie budú oznámené 
všetkým záujemcom najneskôr šesť kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.  
 
2.3 OBHLIADKA MIESTA PLNENIA ZÁKAZKY  

2.3.1  Obhliadku  verejný obstarávateľ neorganizuje. Výdavky záujemcu spojené s obhliadkou miesta dodania 
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 
 
ČASŤ III.  PRÍPRAVA PONUKY  
 
3.1 JAZYK PONUKY  
3.1.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom ( t.j. ďalej v 
slovenskom) jazyku alebo v českom jazyku.  
3.1.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej 
republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, okrem 
dokladov predložených v českom jazyku.  
 
3.2 OBSAH PONUKY  
3.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala:  

3.2.1.1 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ , IČ DPH , telefón, fax, 
email, webová stránka, bankové spojenie, č . účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, ak ponuku 
predkladá skupina dodávateľov, ponuka musí obsahovať aj kompletný samostatný zoznam členov 
skupiny dodávateľov s uvedením ich názvu – obchodného mena a adresy sídla/miesta podnikania a 
určenie člena skupiny, ktorý bude určený na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny 
dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu obstarania. Určenie 
tohto člena sa vyžaduje predložiť vo forme dokladu – plnej moci, ktorý bude podpísaný všetkými 
členmi skupiny dodávateľov a bude predložený ako originál.  

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

3.2.1.3 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke s 
podpisom uchádzač a, (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom) 
alebo osoby oprávnenej konať v danej veci za člena skupiny, (oprávnená osoba preukazuje svoje 
oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou).  

3.2.1.4 Návrh na plnenie jednotlivých kritérií. Návrh na plnenie kritérií musí byť vypracovaný v 
požadovanom rozsahu na osobitnom dokumente podľa časti G. súťažných podkladov. Údaje uvedené v 
osobitnom dokumente – návrh na plnenie kritérií, musia byť totožné s údajmi uvedenými v ponuke a v 
návrhu zmluvy. V prípade rozdielnych údajov, uvedených v návrhu na plnenie kritérií (dokument podľa 
časti G. týchto súťažných podkladov), v ponuke a v návrhu zmluvy, pri vyhodnocovaní ponúk podľa 
kritérií určených na vyhodnocovanie ponúk, sa budú vyhodnocovať údaje, uvádzané v ponuke a v 
návrhu zmluvy, a nie údaje uvádzané v osobitnom dokumente podľa časti G. týchto súťažných 
podkladov.  

3.2.1.6 Vyplnený návrh zmluvy vrátane všetkých príloh (podľa časti F2. OBCHODNÉ PODMIENKY 
DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY), ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľ a 
týchto súťažných podkladov a v súlade podľa bodu 1.5.2 časti A týchto súťažných podkladov musí byť 
podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzač a v 
záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia , v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané 
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
Zmluvu s prílohami musí uchádzač akceptovať 
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3.2.1.7 Vyplnený a ocenený Výkaz výmer -  v zmysle prílohy č. 3 súťažných podkladov, ktorý musí byť 
podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzač a alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch a ktorý 
musí byť identický so zmluvnou cenou. V ocenenom Výkaze výmer uviesť jednotkové ceny v € na 2 
desatinné miesta a s výslednými cenami zaokrúhlenými príkazom round tiež na 2 desatinné miesta, 
resp. nastavením presnosti zobrazenia cien na 2 desatinné miesta, je potrebné predložiť v ponuke aj v 
elektronickej forme napr. na CD alebo DVD, v prevedení programu Excel. Uchádzač je povinný oceniť 
všetky položky Výkazu výmer (jednotkovou cenou rovnou alebo vyššou ako 0,00 € ), jednotlivé položky 
nemeniť ani nepridávať , resp. akokoľvek pozmeňovať Výkaz výmer, okrem prípadného zvýrazneného 
doplnenia textu jednotlivých položiek, v ktorých uchádzač použije ekvivalent výrobku, materiálu a pod. 
Ak uchádzač neocení niektorú z uvádzaných položiek v špecifikácii alebo nebude niektorá z položiek, 
ktorá nie je ocenená označená ako ocenená „ 0“ , bude takáto špecifikácia považovaná za ocenená v 
rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa. V prípade odkazu na konkrétneho výrobcu v položke, 
je možné naceniť ekvivalent, ale je nutné predložiť doklad, že daná položka je kvalitatívne na rovnakej 
alebo vyššej úrovni.  

3.2.1.8 ponuku v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (napr. CD, DVD, USB). 
 

3.2.1.9 Upozorňujeme záujemcov/uchádzačov, aby vypĺňali obdŕžanú prílohu č .3 súťažných podkladov a nie 
inú; aby vypĺňali len bunky s jednotkovými cenami a aby nezasahovali do iných buniek čím predídu súčtovým a 
ďalším chybám v predloženej ponuke. V cene jednotlivých stavebných objektov - predmetu zákazky musia byť 
zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi. 
Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 20% a vrátane DPH v € ) musí vychádzať z 
oceneného výkazu výmer.  
 
3.3 ZÁBEZPEKA  
3.3.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.  
 
3.4 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE  
3.4.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č .18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č .87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č .18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude 
vyjadrená v eurách.  
3.4.2 Cenu – uchádzač uvedie ako celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky. Navrhovaná zmluvná cena je 
pevnou cenou a musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet obstarávania, súčet/sumár všetkých 
položiek podrobného rozpočtu a výkazu výmer predloženého v prílohe č . 3 súťažných podkladov a D. Opis 
predmetu zákazky.  
3.4.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „ DPH“ ), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v 
zložení:  
· navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH,  
· sadzba DPH a výška DPH,  
· navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  
3.4.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH, upozorní aj slovne („ Nie sme platcom DPH“ ).  
 
3.5 VYHOTOVENIE PONUKY  
3.5.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítač a, perom s 
nezmazateľným atramentom a pod.  
3.5.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť v 
ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov (v zmysle 
bodu 3.2 toto platí len pre originálne vyhotovenie ponuky).  
3.5.3 Všetky doklady vystavené uchádzačom (ako napr. čestné vyhlásenia, prílohy, návrh zmluvy a pod.) musia 
byť podpísané osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.  
3.5.4 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom ponuku zviazať v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny 
jednotlivých častí, teda musí tvoriť jeden celok, za ktorý sa považuje knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená 
špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou záujemcu, alebo rýchloviazač 
doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou záujemcu. 
Ďalej verejný obstarávateľ uchádzačom odporúča, aby všetky listy ponuky boli očíslované a aby ponuka bola 
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nerozoberateľne zviazaná. Vo vlastnom záujme uchádzačov, požadujeme aby každý list ponuky bol podpísaný 
alebo parafovaný osobou oprávnenou konať v mene záujemcu a očíslovať vzostupne od strany 1 po stranu x 
arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými znakmi. Ponuka by mala obsahovať zoznam dokladov a 
dokumentov predkladaných uchádzačom, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.  
3.5.5 Verejný obstarávateľ vyžaduje okrem predloženia ponuky v origináli v listinnej podobe aj predloženie 
kópie ponuky v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (napr. CD, DVD, USB) s tým, že v prípade 
dokumentov, ktoré budú podpísané alebo budú obsahovať odtlačok pečiatky, budú predložené v elektronickej 
podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu bez uvedenia 
podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Kópia ponuky predložená v elektronickej podobe podľa 
predchádzajúcej vety bude verejným obstarávateľom bezodkladne po zmluvy s úspešným uchádzačom alebo 
zrušení postupu zadávania zákazky odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 písm. b) 
zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje 
alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany 
uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s platnými právnymi predpismi.  
 
 
ČASŤ IV. PREDKLADANIE PONÚK  
 
4.1 OZNAČENIE OBALOV PONÚK  
4.1.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.  
4.1.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:  

4.1.2.1 Adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 4.2.1,  
4.1.2.2 Identifikačné údaje uchádzač a obchodné meno a sídlo uchádzača, (v prípade predkladania 
ponuky skupinou dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania lídra 
skupiny, splnomocneného člena),  
4.1.2.3 Označenie „ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ ,  
4.1.2.4 Označenie heslom: „ Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa “  

 
4.2 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK  
4.2.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu:  

Názov: Obec Juskova Voľa, podateľna obecného úradu (stránkové hodiny)  
Sídlo: Obecný úrad Juskova Voľa č. 82, 094 12 Vechec   

 
4.2.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 12.01.2016 o 10:00 hod.  
4.2.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 4.2.2 sa vráti uchádzačovi 
neotvorená a nebude predmetom vyhodnocovania v tejto zákazke.  
4.2.4 Lehota na predkladanie žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov uplynie 12.01.2016 o 10:00 hod  
4.2.5 Upozorňujeme záujemcov, že lehota na podanie vysvetlenia súťažných podkladov uplynie záujemcovi dňa 
31.12.2015, preto odporúčame záujemcom požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov pred týmto dátumom. 
Po tomto dátume, už nebudú verejným obstarávateľom poskytované informácie k súťažným podkladom i keď 
bude možné o súťažné podklady naďalej žiadať .  
4.2.6 Ak vonkajšia obálka/obal ponuky nebude zalepený a označený tak, ako je to uvedené v bode. 4.1 verejný 
obstarávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne doručenie alebo za predčasné otvorenie 
obálky/obalu s ponukou.  
 
4.3 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY  
4.3.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať najneskôr do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2.  
4.3.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej 
žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 
splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 4.2.1 a doručením novej ponuky v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2 a na adresu podľa bodu 4.2.1.  
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ČASŤ V.  OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK  
 
5.1 OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI  
5.1.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese sídla verejného obstarávateľa:  
Obecný úrad Juskova Voľa, Juskova Voľa 82, 094 12 Vechec   
 
5.1.2 Otváranie ponúk sa v zmysle § 100 ods. 1 písm. f) bod 2. ZoVO uskutoční dňa 12.01.2015 o 10:15 hod. V 
zmysle § 100 ods. 6 písm. a) ZoVO verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, 
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a to: štatutárnemu zástupcovi alebo ním poverenej 
osobe. Verejný obstarávateľ najskôr overí neporušenosť jednotlivých doručených ponúk v lehote na 
predkladanie ponúk a následne ich postupne otvorí v poradí, v akom boli predložené. Verejný obstarávateľ 
zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, 
ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje 
uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Verejný obstarávateľ každú otvorenú ponuku označí poradovým číslom v 
tom poradí, v akom bola predložená. V zmysle § 100 ods. 6 písm. e) ZoVO verejný obstarávateľ najneskôr do 5 
dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie 
ponúk zápisnicu z otvárania ponúk. Zápisnica bude obsahovať údaje zverejnené v zmysle § 100 ods. 6 písm. c) 
ZoVO.  
 
5.2 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
5.2.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a 
odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Zodpovedné osoby verejného obstarávateľ nesmú počas 
prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani 
uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.  
5.2.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 
predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č . 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných 
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov  atď .).  
5.2.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti označené ako dôverné, nebude možné použiť bez 
predchádzajúceho súhlasu uchádzačov.  
5.2.4 Uchádzač a záujemca, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli 
byť postupom obstarávateľ a dotknuté, môže využiť revízne postupy podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 
5.3 PRESKÚMANIE PONÚK  
5.3.1 Verejný obstarávateľ zriadi komisiu na otváranie a vyhodnocovanie ponúk.  
5.3.2 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:  
a) boli doručené v lehote predkladania ponúk,  
b) obsahujú náležitosti uvedené v bode 3.2 a 4.1  
c) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťaž 
ných podkladoch.  
5.3.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 
rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve a v týchto súťažných 
podkladoch. Uchádzači, ktorých ponuky sú v rozpore s vyššie uvedeným budú vylúčení.  
5.3.4 Verejný obstarávateľ oznámi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu ich vylúčenia.  
 
5.3.5 HODNOTENIE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV  
5.3.5.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti B. posudzuje verejný obstarávateľ 
splnením podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými 
podkladmi.  
5.3.5.2 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
uchádzačov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov.  
5.3.5.3 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzač a alebo záujemcu o vysvetlenie  
alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti. Uchádzač alebo záujemca musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie 
predložených dokladov do a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný obstarávateľ a 
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obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy 
alebo b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s 
uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ a obstarávateľ 
neurčil dlhšiu lehotu.  
5.3.5.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak  
a) nesplnil podmienky účasti,  
b) predložil neplatné doklady,  
c) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do piatich pracovných 
dní alebo,  
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.  
5.3.5.5 Neplatnými dokladmi sú doklady,  
a) ktorým uplynula lehota platnosti,  
b) ktoré sú neúplné alebo  
c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.  
5.3.5.6 Uchádzača z členského štátu, ak je v krajine svojho sídla oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, 
verejný obstarávateľ nevylúči z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti 
určitá právna forma.  
5.3.5.7 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu .  
 
5.4 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY  
5.4.1 Záujemca, uchádzač , účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli 
byť dotknuté postupom obstarávateľa, môže podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) ZoVO podať verejnému 
obstarávateľovi žiadosť o nápravu. Tá musí byť podaná v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom 
obstarávaní.  
5.4.2 Nakoľko je predpokladaná hodnota zákazky nižšia ako 200 000,- €, námietky nemôže podať iná osoba, než 
orgán štátnej správy podľa § 137 ods. 2 písm. b) (viď. Výkladové stanovisko č. 13/2013 k otváraniu ponúk pri 
použití elektronickej aukcie pri zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, ktorý je 
jednotným právnym názorom úradu, slúžiacim na poskytnutie právnej istoty pre účastníkov procesu verejného 
obstarávania a zjednotenie výkladu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov pre účely aplikačnej praxe).  
 
5.5 MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK  
5.5.1 Uchádzač uvedie všetky ceny v eurách. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v 
mene € .  
5.5.2 Ak budú v inej mene ako € , ekvivalent finančnej sumy uvedený v inej mene ako eur, bude prepočítaný 
platným kurzom NBS inej meny k eur k dátumu zverejnenia tohto oznámenia.  
 
5.6 HODNOTENIE PONÚK  
5.6.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 4.1. a 4.2. a neboli z verejnej 
súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a spôsobom určeným v časti C súťažných podkladov 
„Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.“  
5.6.2 Verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky 
nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.  
5.6.3 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný 
obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej 
cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní od doručenia 
žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:  
a) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na poskytnutie 
služby,  
b) osobitosti služby navrhovanej uchádzačom,  
c) súladu so zákonom, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v mieste 
poskytnutia služby navrhovanej uchádzačom  
d) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.  
5.6.4 Verejný obstarávateľ zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 5.6.2 
alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po 
písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže verejný obstarávateľ vyzvať uchádzača na osobnú 
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konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť pracovných 
dní odo dňa doručenia pozvánky.  
5.6.5 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku ak uchádzač :  
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky o vysvetlenie ponuky uchádzačom v lehote 
piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu,  
b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 5.6.2  
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v určenej lehote,  
d) nedostaví sa po výzve verejného obstarávateľa na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého 
odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo  
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa 
bodu 5.6.3.  
5.6.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.  
 
 
ČASŤ VI. PRIJATIE ZMLUVY  
 
6.1 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK  
6.1.1 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom 
oznámi, že neuspeli. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia ponuky.  
6.1.2 Ak v prípade podľa §32 ods.11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti 
skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti úspešným 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, ak dôjde k vylúčeniu 
uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzač a alebo 
uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný 
obstarávateľ podľa § 33, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie 
dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.  
 
6.2 UZAVRETIE ZMLUVY  
6.2.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované.  
6.2.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov  
6.2.3 V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov a verejný obstarávateľ príjme jeho ponuku, 
uchádzač je povinný predložiť pred podpisom zmluvy Zmluvu preukazujúcu zmluvný vzťah skupiny  dodávateľov 
(a ich podiel na plnení predmetu obstarávania) v takom zložení, ako predkladali ponuku.  V prípade, že takýto 
uchádzač nie je schopný predložiť Zmluvu preukazujúcu zmluvný vzťah skupiny  dodávateľov, bude vylúčený a 
nahradený uchádzačom nasledujúcim v poradí hodnotenia ponúk.  
6.2.4 V prípade, ak úspešný uchádzač prestane plniť svoje záväzky v súlade so zmluvou o dielo (napr. 
nedostatočná komunikácia a spolupráca, nedôsledné dodržiavanie termínov), verejný obstarávateľ 
(objednávateľ) má právo od zmluvy odstúpiť.  
 
 
ČASŤ VII.  ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU.  
7.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť podlimitnú zákazku, ak nastanú skutočnosti v § 46 bod 1) alebo 
bod 2).  
7.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť podlimitnú zákazku v prípade zmeny financovania predmetu 
zákazky zo strany verejného obstarávateľa.  
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B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV  
 
1. PODMIENKY ÚČASTI – OSOBNÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 
ZoVO Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26: 
 
(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 právoplatne odsúdený za trestný čin 
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z 
trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin 
založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých 
foriem účasti na terorizme, 
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, 
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 
c) nebol naňho 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, 
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 
dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k 
jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť o účasť, 
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré 
dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou, 

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, 
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je 
osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou 
osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, 
alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou 
osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz 
účasti vo verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

i) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola 
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,  
j) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo 
odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 
 
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1  
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,  
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.  
f) písm. h) čestným vyhlásením. 
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením. 
 
(3) Ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača alebo 
záujemcu, o ktorom má preukázateľné informácie alebo údaje vrátane informácií alebo údajov pochádzajúcich 
z chránených zdrojov, že nie je natoľko spoľahlivý, aby sa vylúčili riziká spojené s ochranou bezpečnostných 
záujmov Slovenskej republiky. 
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(4) Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z 
dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 
 
(5) Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto 
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred 
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov 
platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
 
(6) Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode 
obmedzujúcej súťaž9a) vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, 9ab) za ktoré 
bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, 
ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. 
g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu 
utajovaných skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom. 
 
(7) Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona 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. 
 
(8) Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola 
uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.9b) 
 
UPOZORNENIE: Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením záujemcu, pričom doklady, 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá zadávateľovi podľa § 44 ods.1 zákona úspešný uchádzač v 
čase a spôsobom, určeným zadávateľom. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak nedošlo k predloženiu 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, ale bolo predložené čestné vyhlásenie, postupuje 
zadávateľ podľa §33 zákona, pričom vyzve úspešného uchádzača alebo uchádzačov, ktorí sa umiestnili na 
prvom až treťom mieste v poradí, na predloženie dokladov v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.  
 
Odôvodnenie primeranosti: Povinnosť požiadavky na preukázanie osobného postavenia uchádzača vyplýva 
priamo zo zákona.  
 
2. PODMIENKY ÚČASTI – FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV  PODĽA § 27 ZoVO 
Neuplatňujú sa.  
 
3. PODMIENKY ÚČASTI – TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ UCHÁDZAČOV PODĽA § 28 ZoVO 
 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  
 
§28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: Uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených 
za predchádzajúce tri  roky (2013-2015) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s 
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených 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. 
Zoznam musí obsahovať minimálne tieto informácie: obchodné meno a sídlo objednávateľa, opis predmetu 
plnenia zmluvy, zmluvnú cenu, miesto plnenia, lehota výstavby v celých mesiacoch, mená, priezviská a 
telefónne čísla osôb objednávateľa, u ktorých je možné referenciu overiť. Potvrdenie objednávateľa o 
uspokojivom zrealizovaní predmetu plnenia zmluvy (ak nie je vystavená referencia v zmylse §9a) musí byť 
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podpísané osobou oprávnenou konať v mene objednávateľa a musí byť predložené v origináli alebo overenej 
kópii. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Uchádzač stanovenými podmienkami preukáže skúsenosť s 
realizáciou stavieb v porovnateľnom rozsahu ako je predmet zákazky.  
 
§ 28 ods. 1 písm. g) zákona údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb zodpovedných 
za riadenie stavebných prác; zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác.  
Uchádzač predloží zákonom požadované údaje minimálne jednej osoby - riadiaceho zamestnanca (osoby 
zodpovednej za priame riadenie stavebných prác - stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia pre dopravné stavby), 
napr. vo forme vyhlásenia stavbyvedúceho, kde budú uvedené údaje o jeho dosiahnutom vzdelaní; odbornej 
praxi alebo o odbornej kvalifikácii v riadiacej stavebnej činnosti a s uvedením terajšej pracovnej pozície. 
Vyhlásenie predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii s podpisom stavbyvedúceho a 
podpisom štatutárneho zástupcu uchádzača alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača.  
 
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona vo vzťahu k 
predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona:  
Verejným obstarávateľom požadovaná odborná kvalifikácia osoby zodpovednej za plnenie zmluvy je primeraná 
a potrebná s ohľadom na predmet zákazky, čo je predpoklad kvalitného riadenia a dostatočne rýchlej realizácie 
stavebných prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu 
zákazky.  
 
§ 28 ods. 1 písm.j) údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii 
na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby.  
Odôvodnenie primeranosti použitia určenej podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. j) zákona Verejný 
obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti, vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne 
štandardov požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len kvalitní uchádzači, dostatočne strojne, 
technicky a výrobne vybavení uchádzači, ktorí disponujú min. predpísaným strojovým, technickým a výrobným 
vybavením potrebným pre realizáciu predmetu zákazky (s predpísaným technickým riešením), čo je predpoklad 
kvalitnej a dostatočne rýchlej realizácie stavebných prác v zmysle maximálnej lehoty na realizáciu. Podmienka 
účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k preukázaniu schopnosti a spôsobilosti vykonávania predpísaných 
stavebných prác uchádzačom požadovanom rozsahu, požadovanej kvalite a tým k bezproblémovej realizácii 
predmetu zákazky. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby, v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní..  
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  
§28 ods. 1 písm. b) 
Uchádzač predloží minimálne tri potvrdenia odberateľov o realizácii stavebných prác na stavebných úpravách 
miestnych komunikácii v hodnote rozpočtového nákladu aspoň 180 000 EUR bez DPH za každú zmluvu/stavbu. 
V prípade, ak stavebné práce realizoval záujemca ako člen združenia, vyčísli iba finančný objem, realizovaný 
ním samotným. Potvrdenia vydané v inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať kurzom ECB platným ku 
dňu 31.12. v roku, v ktorom boli stavebné práce ukončené (odovzdané), resp. k 31.12.2015, ak stavebné práce 
neboli ukončené do roku 2015. 
 
§ 28 ods. 1 písm. g)  
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii osoby uchádzača, ktorá bude 
zodpovedná za realizáciu stavebných prác. Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho 
pre dopravné stavby alebo ekvivalentný doklad. Uchádzač musí preukázať, že stavbyvedúci úspešne riadil 
aspoň 3 stavby s rozpočtovým nákladom za každé jedno dielo osobitne v hodnote180 000,00  € bez DPH. 
 
§ 28 ods. 1 písm.j)  
Predloží zoznam strojového a technického vybavenia, ktoré má uchádzač k dispozícii na vykonanie diela, 
ktorými preukáže dostatočnú kapacitu na realizáciu predmetu obstarávania. Ako dôkazný prostriedok uchádzač 
na zoznam strojového a technického vybavenia predloží čestné vyhlásenie podpísané štatutárnymi orgánmi. 
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky dispozíciou/disponovaním vlastnou výrobňou asfaltových zmesí 
a predložením certifikátu EN 13108-1:2006 a 13108-5:2006 pre výrobu asfaltových zmesí alebo jeho 
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ekvivalentu. V prípade, ak uchádzač nevlastní výrobňu obaľovaných zmesí, predloží doklad o zabezpečení 
dodávok na tú časť predmetu zákazky kde sa vyžaduje obaľované kamenivo, asfaltový betón (zmluvu o budúcej 
zmluve na predmet zákazky, rámcovú zmluvu alebo čestné vyhlásenie výrobcu asfaltových zmesí, že poskytne 
asfaltovú zmes na tú časť zákazky, ktorá je predmetom obstarávania) a predložením certifikátu EN 13108-
1:2006 a 13108-5:2006 pre výrobu asfaltových zmesí alebo jeho ekvivalentu.  
 
4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE  
4.1 Súťažné podklady budú v plnom znení uverejnené v profile verejného obstarávateľa. Uverejnené v profile 
verejného obstarávateľa budú aj prípadné vysvetlenia a doplnenia súťažných podkladov, záujemcovia si ich 
môžu priamo stiahnuť z profilu verejného obstarávateľa. Pri spracovaní ponuky uchádzačom je potrebné dbať 
na špecifické podmienky realizácie diela, ktoré sú popísané v obchodných podmienkach v súťažných 
podkladoch. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, 
požaduje sa na preukázanie podmienok účasti podľa § 28 za všetkých členov skupiny spoločne. Splnenie 
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú 
má zabezpečiť. V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a 
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, v tomto prípade musí 
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi 
osoby, ktorej postavenie využíva na preukazovanie technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 28 ods.2. Túto 
skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou 
záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne 
plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie 
finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26, ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi 
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a 
počas trvania rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je 
oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto 
postavenie preukázal.  
4.2 V prípade uskutočnenia časti predmetu zákazky subdodávateľsky, musí uchádzač preukázať, že každý 
uvažovaný subdodávateľ uvedený v prílohe 3 návrhu zmluvy spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 
týkajúce sa osobného postavenia (§ 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní) vo vzťahu k tej časti zákazky, 
ktorú má zabezpečiť v subdodávke. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými 
orgánmi členských štátov, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom alebo záujemcom. Splnenie podmienok 
účasti (doklady podľa bodov 1., 2. a 3. a bodu III.1) Výzvy na predkladanie ponúk) možno preukázať aj 
spôsobom podľa § 32 ods. 11 ZoVO - čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie 
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač, resp. uchádzači podľa § 44 ods. 1 
ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. Verejný obstarávateľ bude od úspešného 
uchádzača, resp. uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, požadovať predloženie 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v požadovanom rozsahu, forme a platnosti zákona o 
verejnom obstarávaní, v zmysle bodov 1. , 2. a 3. súťažných podkladov (v prípade, ak už skôr nepredložili 
požadované doklady), a to v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy verejného 
obstarávateľa. Ďalej platia ustanovenia § 44 ods. 1 ZoVO.  
4.3 Ekvivalent finančnej sumy uvedený v inej mene ako eur, bude prepočítaný platným kurzom NBS inej meny k 
eur k dátumu zverejnenia tohto oznámenia. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom prepočet bude uvedený 
na samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú požadované údaje tak, že k 
sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v eur a platný kurz.  
4.4 Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov uvedených v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladov, ak nie je určené inak. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena za predmet zákazky bude výrazne presahovať finančný limit 
(predpokladanú hodnotu zákazky), ktorý bude mať verejný obstarávateľ na jej úhradu. Skutočnosti, ktoré môžu 
nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení.  
4.5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi, 
ktorého/ktorých ponuka bola prijatá, v prípade uchádzača/uchádzačov, ktorí nemajú v registri konečných 
užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia podľa § 45 odseku 10 
zákona, ktorí sú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri 
konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.  
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4.6 Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom 
že:  
a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 
príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra a 
príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a  
b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný 
príspevok, alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, Objednávateľ si 
vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.  
4.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a 
to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
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C. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA  
 
1. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.  
 
2. Uchádzač uvedie návrh na plnenia kritéria vo svojej ponuke, v tabuľke podľa „Návrhu na plnenie kritéria“, 
ktorý je uvedený v prílohe súťažných podkladov.  
 
3. Verejný obstarávateľ stanovuje nasledovné kritérium na vyhodnotenie ponúk uchádzačov:  
Najnižšia celková cenu za celý predmet zákazky vrátane DPH. 
 
4. Definícia kritérií:  
cena – je celková cena za dodanie predmetu zákazky, vyjadrená v eurách s DPH, ponúknutá uchádzačom na 
základe rozpočtu.  
 
5. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané určením/pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných 
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie zákazky.  
 
6. Verejný obstarávateľ považuje za neprijateľnú ponuku uchádzača, ktorého celková cena za poskytnutie 
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný predmet 
zákazky.  
 
7. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu celkovú cenu za dodanie 
predmetu zákazky. Ostatní uchádzači budú neúspešní.  
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D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
Celkový rozsah prác je uvedený v jednotlivých prílohách č. 1-3 týchto súťažných podkladov. 
  
1. CELKOVÝ ROZSAH  
Miestne komunikácie: 264,08m 
Chodníky 251,2m 
Dažďová kanalizácia: 122,0 m 

1.1 Členenie stavby 
Členenie stavby na stavebné objekty: 
SO 101-00 Komunikácie 
SO 102-00 Spevnené plochy a chodníky 
SO 501-00 Dažďová kanalizácia 
 
1.2 Vecné a časové väzby na plánovanú výstavbu  
V priebehu spracovania projektovej dokumentácie je známy zámer obce v predmetnej lokalite. 
Jedná sa o stavbu „Zlepšenie občianskej infraštruktúry v obci Juskova Voľa“, ktorá nebude mať vplyv na 
predmetnú stavbu. 
V blízkom okolí ani v priestore staveniska sa nepredpokladá už žiadna výstavba, ktorá by mohla ovplyvniť 
výstavbu predmetnej stavby. V priestore staveniska sa nachádzajú nadzemné aj podzemné vedenia 
inžinierskych sietí, ktorých polohu stavba rešpektuje pričom vzhľadom na charakter stavby sa nepredpokladá 
ich preložka resp. ochrana. 
Prípadný zámer iných investorov je nutné skoordinovať. Koordinácia s prípadnými zámermi iných investorov 
bude zabezpečená v rámci stavebného konania. 
Rekonštruované úseky miestnych komunikácii sa plynulo napájajú na nerekonštruované úseky na existujúcich 
miestnych komunikáciách a prostredníctvom zjazdov umožňuje prístup na všetky predtým sprístupnené 
pozemky. Dočasne zabraté pozemky sa po uskutočnení stavby vrátia na pôvodné využitie. 
 
1.3 Údaje o prípadnom postupnom odovzdávaní časti stavby do užívania  
Predpokladá sa odovzdanie stavby ako celku, pričom je možné postupne odovzdávať jednotlivé objekty 
samostatne. 
 
1.4 Prehľad správcov a užívateľov  
Všetky stavebné objekty predmetnej stavby budú odovzdané obci Juskova Voľa. 
 
TECHNICKÁ ČASŤ 
2.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
2.1.1 Umiestnenie stavby a popis staveniska 
Stavba „Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa“ sa celá nachádza v intraviláne obce Juskova 
Voľa. Z hľadiska členitosti terénu možno územie charakterizovať ako svahovité až pahorkovité. Stavenisko je 
situované zväčša na pozemkoch obce. 
 
Podzemné a nadzemné siete : 
V záujmovom území stavby môžu prechádzať podzemné IS, ktoré pri výstavbe je nutné rešpektovať. 
Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné a nadzemné vedenia, nakoľko informácie o 
nich sú iba predbežné a pri výstavbe je nutné ich rešpektovať. 
Ochranné pásma: 
− telekomunikačné kábelové vedenie.................... 1 m od osi na obe strany 
− vodovod a kanalizácia 

je vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou obojstranne od vonkajšieho pôdorysné 
ho okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia 
· do priemeru 500 mm vrátane ..................1,5 m 
· nad priemer 500 mm ...............................2,5 m 

− podzemné kábel. vedenie od 1kv-110kv ............ 1 m od osi na obe strany 
− vzdušné kábel. vedenie od 1kv-110kv ................ 2 m od osi na obe strany 
− vzdušné el. vedenie od 1kv-35kv ........................ 10 m od osi na obe strany 
− vzdušné el. vedenie od 35kv-110kv .................... 15 m od osi na obe strany 



Obec Juskova Voľa  
Podlimitná zákazka na stavebné práce: „Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa“ 

20 
 

− vzdušné el. vedenie od 110kv-220kv .................. 20 m od osi na obe strany 
− plynovod do DN 200............................................ 4 m od osi na obe strany 
− plynovod do DN 700............................................. 12 m od osi na obe strany 
 
Osobitne chránené územia a významné krajinné prvky: 
V záujmovom území platí 1. stupeň ochrany (všeobecná ochrana) v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane 
prírody a krajiny. Všetky chránené územia i územia chránené v rámci sústavy NATURA 2000 sa nachádzajú 
mimo záujmovú oblasť v dostatočnej vzdialenosti od priamo dotknutej oblasti a navrhovanou činnosťou 
nebudú ovplyvnené. V záujmovom území neboli mapované biotopy európskeho a národného významu. 
2.1.2 Uskutočnenie prieskumov 
Vzhľadom na charakter stavby neboli vykonané žiadne prieskumy, údaje o prietokoch potoka Lomnica poskytol 
SHMÚ. 
2.1.3 Použité mapové a geodetické podklady 
Meračské podklady, digitálny terénny model (DTM) záujmového územia bol vytvorený z geodetického 
zamerania domerania územia a vytýčenia IS z roku 2015. A na základe údajov a podkladov z katastra. 
2.1.4 Príprava na výstavbu 
Na stavbe sa nevyskytujú objekty, ktoré je nutné demolovať ani stromy určené na výrub. V rámci prvosledových 
prác na stavenisku je potrebné urobiť vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí ich majiteľmi a 
správcami a ich polohu náležite vyznačiť. Pri prácach v ochrannom pásme podzemných a nadzemných vedení je 
nutné postupovať v zmysle platných predpisov (zabezpečenie odborných dozorov, ručné odkopy, minimalizácia 
výpadkov jednotlivých médií a pod.). 
Pre potreby stavby navrhujeme zriadiť v rámci úvodných prác na stavbe stavebný dvor. 
 
2.2 URBANISTICKÉ, DOPRAVNÉ A STAVEBNOTECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
2.2.1 Zdôvodnenie urbanistického a stavebno-technického riešenia stavby 
Predmetná stavba je v súlade s územným plánom obce. Predmetné územie sa zaradzuje medzi existujúce 
urbanistické priestory. Návrh rešpektuje nadradený komunikačný systém a je bezkonfliktne 
začlenený do okolitej urbanistickej štruktúry. 
Navrhované úseky polohovo aj materiálovo a výtvarne plynulo nadväzujú na existujúci stav resp. na v nedávnej 
minulosti postavené príbuzné objekty. 
 
2.2.2 Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody : 
V záujmovom území stavby sa v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny nenachádza 
žiadne osobitne chránené územie menšieho plošného rozsahu ani chránené stromy. V posudzovanom území 
platí 1. stupeň ochrany, ktorému sa neposkytuje územná ochrana podľa § 17 až 31 zákona č. 543/2002 Z. z. o 
ochrane prírody a krajiny. 
 
2.2.3 Úpravy plôch, sadové úpravy 
Zatrávnenie sa uskutoční na všetkých plochách, na ktorých došlo počas stavebných a rekonštrukčných prác k 
porušeniu vegetačného krytu, ako aj na plochách novovytvorených v rámci predmetných objektov. 
 
2.2.4 Starostlivosť o životné prostredie 
• územie ovplyvnené stavebnými prácami nezasahuje do chránených území a nachádza sa v území s prvým 

stupňom ochrany v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
• stavba nezasahuje do významných biotopov národného a európskeho významu, do území zaradených do 

siete NATURA 2000 ako ani do genofondovo významných plôch. 
• vplyvy stavby na biotop a krajinu v tomto úseku je možné hodnotiť ako málo významné. 
 
Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov činnosti 
• Dôsledne rešpektovať pri výstavbe a využívaní komunikácie legislatívne ustanovenia na ochranu 

povrchových a podzemných vôd. 
• Dôsledne zabezpečovať údržbu a prevádzku, cestných rigolov a zariadení na zachytávanie splachov 

dažďových vôd pri využívaní komunikácie. 
• Zabezpečiť protihavarijnú ochranu povrchových a podzemných vôd počas výstavby a prevádzky v zmysle 

vyhlášky MŽP SR č.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, 
o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia kvality vôd. 
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• Uzavrieť zmluvy s dotknutými organizáciami a na likvidáciu tekutých a tuhých odpadov zo zariadení 
staveniska. 

• Na všetkých plochách poľnohospodárskych pozemkov dotknutých výstavbou, na základe podmienok 
rozhodnutia Pozemkového úradu v súlade so zákonom o ochrane poľnohospodárskej pôdy, vykonať 
skrývku a uskladnenie humusových horizontov pôd a následne zabezpečiť ich hospodárne využitie. 

• Bezprostredne po ukončení stavby realizovať technickú a biologickú rekultiváciu dotknutých pôd podľa 
osobitného projektu. 

• V prípade archeologického objavu počas zemných prác, tento okamžite ohlásiť príslušnému Pamiatkovému 
úradu a nález zabezpečiť proti poškodeniu a odcudzeniu. 

 
Vzhľadom na územný rozsah prác a umiestnenie stavby v danom priestore sa: 
• nepredpokladá negatívny vplyv na zdravotný stav obyvateľstva, 
• zabezpečia sa podmienky bezpečného a pohodlného pohybu peších 
• pri dodržaní opatrení nepredpokladajú závažne vplyvy na prírodné prostredie, 
 
2.2.5 Riešenie protibleskovej a protikoróznej ochrany 
Vzhľadom na charakter stavby nie sú z hľadiska protibleskovej a protikoróznej ochrany nutné žiadne osobitné 
nároky. V prípade lávky cez potok Lomnica je odporúčané vykonať protikorózne opatrenia pre 3. stupeň 
protikoróznej ochrany mosta t.j. primárna ochrana podľa ISO 9690 (STN 73 1215) a STN EN 206-1, sekundárna 
ochrana, konštrukčné úpravy bez prepojenia výstuže. 
 
2.2.6 Zariadenie civilnej ochrany a protipožiarnych zabezpečení stavby 
Na rekonštruované komunikácie nie sú z hľadiska uvedených zložiek kladené požiadavky navyše. Navrhovaná 
stavba neobmedzuje činnosť uvedených zložiek v prípade ich zásahu. 
 
2.3. HLAVNÉ STAVEBNÉ PRÁCE 
2.3.1 Zemné práce 
Zemné práce na objekte budú pozostávať zo zriadenie výkopu pre cestnú pláň a vybudovania pláne pod 
vozovku, násypových prác a spätného zahumusovania. Zatrávnenie sa uskutoční na všetkých plochách, na 
ktorých došlo počas stavebných a rekonštrukčných prác k porušeniu vegetačného krytu, ako aj na plochách 
novovytvorených svahov. Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 
Vozovky pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. S budovaním konštrukcie vozovky 
komunikácie sa môže začať až keď únosnosť pláne pod vozovkou bude zodpovedať min. Edef,2=45Mpa. Pri 
kladení jednotlivých konštrukčných vrstiev vozovky musia byť dodržané príslušné STN. Z hľadiska požiadaviek 
na realizáciu zemných prác platia technicko-kvalitatívne podmienky a základné ustanovenia technických noriem 
STN 73 3050, STN 73 6133 a STN 73 3040. 
2.3.2 Vozovky 
Vozovky použité na stavbe: 
Komunikácie 
Na MK č.1 a 2 sa zrealizuje nový kryt vozovky v nasledovnom zložení: 

Asfaltový betón ACo 11 50/70, II hr.40mm STN EN 13108-1 
Spojovací postrek PS v množstve 0,50 kg/m2 STN 73 6129 
Vyrovnávacia vrstva v hrúbke podľa potreby 
Asfaltový betón ACL 16 50/70, II STN EN 13108-1 
Spojovací postrek PS v množstve 0,50 kg/m2 STN 73 6129 

Na MK č.1 v mieste novej kanalizácie sa zrealizuje nová konštrukcia vozovky v nasledovnom zložení: 
Asfaltový betón ACo 11 50/70, II hr.40mm STN EN 13108-1 
Spojovací postrek PS v množstve 0,50 kg/m2 STN 73 6129 
Asfaltový betón ACL 16 50/70, II hr.60mm STN EN 13108-1 
Infiltračný postrek PI v množstve 0,70 kg/m2 STN 73 6129 
Štrkodrvina ŠD 0/16 hr.200mm STN EN 13285 
Štrkodrvina ŠD 0/32 hr.200mm STN EN 13285 
                       Spolu: hr.500mm 

a MK č.2 v mieste mosta sa odfrézuje kryt hr.40mm a zrealizuje sa nový kryt vozovky 
v nasledovnom zložení: 

Asfaltový betón ACo 11 50/70, II hr.40mm STN EN 13108-1 
Spojovací postrek PS v množstve 0,50 kg/m2 STN 73 6129 
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Chodníky 
Chodníky navrhujeme v nasledovnom zložení: 
zámková dlažba DL 60mm STN 73 6161-1 
lôžko L fr. 4-8 mm 40mm STN 73 6126 
štrkodrva ŠD 150mm STN EN 13285 
            Spolu 250mm 

Bočnú oporu zo strany komunikácie pri tvorí betónový obrubník rozmerov 150x260x500 uložený do 
betónového lôžka. Chodníky budú vyspádovaný jednostranným priečnym sklonom 2% smerom ku komunikácii. 
 
2.4. ODVODNENIE 

Odvodnenie povrchu vozovky je riešené jej 2,0%-ným priečnym a pozdĺžnym sklonom smerom k 
obrubníku a následne cez uličné vpusty do dažďovej kanalizácie (SO 501-01).  

Výškové usporiadanie existujúcej komunikácie, priľahlého terénu, recipienta a navrhovanej dažďovej 
kanalizácie umožňuje gravitačné odvedenie dažďových vôd z celého dotknutého územia. Dažďová kanalizácia 
pozostáva zo stoky „D“ a z kanalizačných prípojok. Trasa dažďovej kanalizácie je vedená v prevažnej miere v 
navrhovanej komunikácii, súbežne s rozvodom vody. Od zaústenia do potoka Lomnica je trasa dažďovej 
kanalizácie vedená do priestoru rekonštruovanej komunikácie, kde sa trasa lomí a následne je až do konca 
úseku vedená v osi jazdného pruhu komunikácie.  

Celková dĺžka stoky „D“ je 122,0 m, profil kanalizácie DN 250 je konštantný v celej dĺžke. Celkové 
množstvo zrážkových vôd odvádzaných stokou „D“ je na základe hydrotechnických výpočtov 21,29 ls-1. 
 
2.5. STAVENISKO A REALIZÁCIA STAVBY 
2.5.1. Nakladanie s odpadmi 

V rámci stavebných prác budú vznikať odpady viazané na vlastnú stavebnú činnosť. Väčšinu odpadov, 
ktoré vzniknú touto činnosťou, bude možné zaradiť do kategórie ostatné odpady („O“). Pri likvidácii odpadu 
kategórie „O“ je nutné dbať na čo najvyšší podiel uskutočnených recyklácií (vrátane napr. recyklácie 
frézovaných asfaltových vrstiev vozovky). „Ostatné odpady“ zo stavby, ktoré nebudú recyklované, je možné 
ukladať na vhodných skládkach stavebného materiálu.  

Súčasne môžu vznikať v malých množstvách aj odpady viazané na prevádzku a činnosť stavebných 
strojov a zariadení. Tieto činnosti majú charakter prípravných a servisných prác a väčšinu takto vzniknutých 
odpadov bude nutné zaradiť do kategórii nebezpečný odpad („N“).  

Počas stavebných prác je potrebné zabrániť vzniku nepovolených skládok odpadov alebo nežiadúcim 
kontamináciám životného prostredia.  

Pred vlastnou likvidáciou bude vznikajúci odpadový materiál ponúknutý príslušnému správcovi. 
Následná fáza nakladania s odpadmi bude zaistená dodávateľským spôsobom priamo osobami oprávnenými k 
týmto činnostiam podľa zákona č.223/2001 Zb., o odpadoch.  

Zmluvy s konkrétnymi firmami, ktoré budú zaisťovať využitie alebo zneškodnenie uvedených druhov 
odpadov budú uzavreté zhotoviteľom stavby.  

Konečné rozhodnutie o spôsobe likvidácie (vrátane miest prípadného uloženia odpadu) bude do 
značnej miery závislé na vybranej firme, poverenej k likvidácii odpadu.  

Dodávateľ stavby je povinný s odpadom vzniknutým na stavbe naložiť v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. 
o odpadoch, vyhlášky MŽP SR č.283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení 
neskorších predpisov a ďalších súvisiacich predpisov.  

Odpady, ktoré sa uložia na riadenej skládke odpadov budú zhromažďované bez predchádzajúceho 
triedenia. Zhotoviteľ stavby požiada orgán štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 7, ods. 1, písm. 
j, zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a § 43 vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho 
triedenia. 
2.5.2. Prístup na stavenisko 

Pre prístup na stavenisko budú využívané jestvujúce komunikácie. Dĺžka pracovného záberu bude 
podľa možností dodávateľa stavby. Doprava bude usmerňovaná zvislým a vodorovným dočasným značením. 

Kvôli lepšej orientácií vodičov budú umiestnené jednostranné resp. obojstranné smerovacie dosky 
tvoriace pozdĺžnu resp. priečnu uzáveru. Pracovisko musí byť zabezpečené zábranami a červeno-bielo 
pruhovanými barierovými páskami. 

Stavenisko nebude počas výstavby celé stále k dispozícii pre všetky práce. Časť staveniska bude 
obsadená vzájomnou väzbou prác na niekoľkých objektoch. 
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Zhotoviteľ musí preštudovať náväznosť prác na všetkých stavebných objektoch, a zvoliť taký postup 
prác, aby počas nich boli stále v prevádzke verejné inžinierske siete a komunikácie pre verejnú dopravu v 
požadovanom rozsahu. Pritom musí zvoliť podľa svojich kapacitných a technologických možností taký postup, 
aby zásahy do verejnej premávky a verejného sektora (aj inžinierske siete) boli čo najkratšie. 

Podľa zvoleného postupu prác je súčasťou dodávky zhotoviteľa všetko potrebné, aj dočasné dopravné 
značenie a povolenia (uzávierky, výluky, rozkopávky a pod.). Pre prekopanie ciest, po ktorých je vedená verejná 
premávka platí, že tieto prekopy sa musia vykonať na hlavných ťahoch len v čase zníženého dopravného 
zaťaženia. Podmienkou je, že na ďalší deň už musí byť prekop pre premávku spojazdnený premostením. 
Obdobný postup platí pri zasypávaní prekopania, a znovuuvedení do premávky. Tieto práce sa nesmú začať, ak 
nebudú na mieste všetky potrebné stroje a materiály na ich úspešné dokončenie. 

Všetky prechody cez výkopy rýh inžinierskych sietí musia byť zabezpečené dočasnou lávkou so 
zábradlím (môžu byť aj drevenej konštrukcie) šírky min. 1,50 m a spevnenými rampami (chodníkmi) k lávke. 

V prípade presunu po účelových komunikáciách musí zhotoviteľ prispôsobiť presun svojich 
mechanizmov potrebám doterajších užívateľov komunikácií.  

Vo všetkých sekciách stavby, ktoré budú v styku s verejnou premávkou sa presmerovania dopravy 
budú robiť výlučne podľa vopred schváleného dopravného značenia a pri dodržaní všetkých pravidiel, predpisov 
a postupov. 

Prípadné ďalšie požiadavky na dopravné značenie, ktoré si vyžiadajú jednotlivé fázy realizácie 
jednotlivých stavebných objektov, sú náplňou prác zhotoviteľa stavby. Platné dopravné značenie pre každú 
etapu a fázu organizácie dopravy musí byť (zhotoviteľom) prerokované a schválené v zmysle platných 
postupov. 
2.5.3. Dopravné trasy počas výstavby 
Pre staveniskovú dopravu, ktorá bude realizovaná po verejných cestách platia tieto obmedzenia: 

1. Doprava na hore-uvedených komunikáciách sa nesmie vykonávať vozidlami, ktoré by svojou jazdnou 
rýchlosťou alebo prepravovaným materiálom mohli spôsobovať obmedzovanie cestnej premávky v čase 
dopravnej špičky (6,00 – 8,00 a 15,00 – 17,00hod.). 

2. Ak počas prepravy dôjde k znečisteniu vozovky prepravovaným materiálom alebo vozidlom, je 
zhotoviteľ povinný komunikáciu ihneď očistiť. 

Pre staveniskovú dopravu po účelových (neverejných) komunikáciách môže zhotoviteľ realizovať 
prepravné výkony iba po vybavení príslušného povolenia, pričom komunikácie musia byť udržiavané v 
prevádzkyschopnom stave. Pred začatím premávky po uvedených komunikáciách musí byť uskutočnená 
obhliadka technického stavu príslušnej komunikácie (za účasti stavebníka), pred ukončením využívania 
komunikácie taktiež. Ak sa preukáže poškodenie komunikácie, bude v potrebnom rozsahu vykonaná oprava 
komunikácie. 
Dopravné prostriedky zhotoviteľa 
Horniny, piesok a iný materiál, ktorý produkuje prach musí byť pred dopravou kropené. Vozidlá na prevoz 
takýchto materiálov musia byť vybavené plachtami. 
2.5.4. Realizácia stavby 

Pred začatím hlavných stavebných prác sa zriadia vyššie popísané prípravné práce, kde je okrem iného 
potrebné vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete. Priestorová poloha inžinierskych sietí je vo výkresoch 
značená orientačne. Pri vykonávaní stavebných prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať ochranné pásma 
týchto vedení a podmienky pre výkon stavebných prác v OP. 

Stavba sa bude realizovať obvyklými stavebnými technológiami podľa PD. Rozhodujúcimi prácami na 
stavbe budú zemné práce. Tie sú bližšie popísané v časti 2.3.1., resp. v technických správach jednotlivých 
objektov. 

Pri vykonávaní stavebných prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy 
platné v stavebníctve. Jedná sa hlavne o tie, ktoré sa týkajú bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných 
prácach. Investor je povinný rešpektovať nariadenie vlády SR 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko. Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-
kvalitatívne podmienky, čím bude zaručená kvalita stavebného diela i bezpečnosť práce. Dodávateľ stavby je 
takisto povinný dodržiavať pokyny a podmienky budúcich správcov jednotlivých objektov ako aj orgánov štátnej 
správy a stavebného úradu, ktoré sa nachádzajú v jednotlivých vyjadreniach k PD stavby. 
 
3. OBMEDZENIA PRÁC A POŽIADAVKY, KTORÉ JE TREBA REŠPEKTOVAŤ A ZABEZPEČIŤ POČAS 
VÝSTAVBY 

Počas prác je potrebné okrem obmedzení uvedených na iných miestach dokumentácie, rešpektovať 
nasledovné: 
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• Pri vykonávaní stavebných prác je nutné dodržiavať všetky normy, nariadenia a predpisy platné v 
stavebníctve, týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri zemných a betonárskych prácach. 
Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať pri realizácii stavebných prác pri styku s verejnou premávkou na 
jestvujúcich cestách, kde je nutné dodržiavať dočasné dopravné značenie. 

• Stavebné práce a zabudované materiály musia spĺňať technicko-kvalitatívne podmienky.  
• Stavebné práce, pri ktorých je prekračovaná dovolená hladina hluku sa nesmú vykonávať v oblastiach s 

blízkou obytnou zástavbou v hodinách nočného kľudu od 22:00 do 06:00 hod. 
• Počas výstavby je potrebná technologická disciplína, udržiavanie stavebných mechanizmov v dobrom 

technickom stave bez možnosti únikov ropných látok, zabezpečenie stavebných dvorov proti prenikaniu 
znečisťujúcich látok do podložia návrhom vhodného odvodnenia a čistenia stavebných dvorov. 

• Výrub drevín je povolený iba v rozsahu danom príslušným rozhodnutím. 
• V priebehu výstavby a v procese odovzdávania a prevzatia stavby je povinnosťou zhotoviteľa zabezpečiť 

doklady o vykonaných úradných skúškach výhradných technických zariadení (§11 vyhlášky č. 74/1996 Z.z.), 
doklady o prerokovaní vyhradených technických zariadení z dovozu s Technickou inšpekciou Slovenskej 
republiky (§1 a §7 vyhlášky č. 74/1996 Z.z.), atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov 
podľa ich umiestnenia na stavbe, súhlasné stanoviská Technickej inšpekcie, súhlasné stanoviská Hasičského 
zboru, súhlasné stanoviská Bezpečnostného úradu, súhlasné stanoviská hygienika a odovzdať ich 
stavebnému dozoru. 
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E. SPÔSOB URČENIA CENY  
 
1. Cena za dielo bude stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení  eskorších 
predpisov. 
 
2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená na celý rozsah predmetu zákazky ako cena bez DPH v eur  + 20 
% DPH v eur = cena s DPH v eur. (kritérium hodnotenia) 
 
Ceny sa uvádzajú na dve desatinné miesta. 
 
Cenu za zhotovenie diela uhradí verejný obstarávateľ = objednávateľ na základe faktúr, ktoré  Uchádzač = 
zhotoviteľ vystaví a odošle  v termínoch dohodnutých v Zmluve o dielo. 
 
Faktúry je možné vystaviť len na základe technickým dozorom potvrdeného súpisu skutočne zrealizovaných 
prác. 
 
Ak uchádzač  nie je platiteľom DPH, upozorní - "Nie som platiteľom DPH". 
 
3.V prípade, že v predložených súťažných podkladoch sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho 
výrobcu, alebo dodávateľa, je možné zameniť ho za výrobok  alebo materiál s totožnými technickými 
parametrami. 
Súčasťou celkovej ceny  stavebného diela musí byť aj:  
− porealizačné zameranie stavebného diela v digitálnej forme, (k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu 

predložiť l x na CD a 3 x v listinnej podobe),  
− zameranie všetkých nadzemných objektov formou geometrických plánov (výstup 4x v listinnej podobe 

overený správou katastra ),  
− projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného diela,  
− všetky správy, atesty, certifikáty a pod. potrebné k preberaciemu konaniu a uvedeniu diela do prevádzky,  
− zriadenie a používanie schváleného dočasného dopravného značenia počas výstavby.  
 
4. Ceny celkom jednotlivých položiek stavebných objektov v ponukách uchádzačov je potrebné spracovať v 
elektronickej forme xls, zaokrúhlené funkciou ROUND na 2 desatinné miesta. Uchádzač určí cenu prác celkom 
podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.  
 
5. Ak uchádzač neocení niektorú z uvádzaných položiek v špecifikácii alebo nebude niektorá z položiek, ktorá 
nie je ocenená označená ako ocenená „0“, bude takáto špecifikácia považovaná za ocenenú v rozpore s 
požiadavkami verejného obstarávateľa a bude takáto ponuka vylúčená zo súťaže.  
 
6. Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzača s vylúčením a s dôvodom tohto vylúčenia.  Ceny, uvedené v 
celkovej cene za poskytnutie predmetu zákazky, budú záväzné pri uzatváraní a podpise zmluvy s úspešným 
uchádzačom.  
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F1. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA OBSAH ZMLUVY.  
 
1. Verejný obstarávateľ vo vzťahu k predchádzajúcim odsekom predkladá v časti F2. súťažných podkladov Návrh 
zmluvy o dielo, do ktorého uchádzač doplní svoje návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených na 
vyhodnotenie ponúk, vrátane svojich identifikačných údajov. V tomto dokumente s časťou obchodných 
podmienok na zhotovenie diela sa uvedie zoznam príloh, ktoré tvoria zmluvnú dokumentáciu a budú 
nedeliteľnou časťou uzatvorenej zmluvy. Všetky dokumenty tvoriace zmluvnú dokumentáciu sa považujú za 
navzájom vysvetľujúce zmluvné dokumenty a v prípade ich nejednoznačnosti alebo odchýlky sa uplatňujú v 
takom poradí, v akom budú uvedené v zmluve teda v poradí určujúcom ich dôležitosť z hľadiska ich významu vo 
vzťahu k uzavretej zmluve.  
2. Návrh zmluvy uchádzač a musí zachovať všetky podmienky a stanovenú štruktúru. Text návrhu zmluvy 
vrátane jej príloh nesmie obsahovať doplnené obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti a nesmie sa zmeniť 
podstatným spôsobom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk, so súťažnými 
podkladmi, ako aj s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  
3. Vyplnený návrh zmluvy vrátane príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľ a 
týchto súťažných podkladov a v súlade podľa bodu 1.5.2 časti A týchto súťažných podkladov musí byť podpísaný 
uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových 
vzťahoch a dátum jej vystavenia, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. Zmluvu s prílohami musí uchádzač 
akceptovať. Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude kontrolované napr. z výpisom z obchodného, resp. 
živnostenského registra alebo iným relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu 
je oprávnená k tomuto úkonu.  
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F2. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 

(„Návrh“) 
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:   Obec Juskova Voľa   
Sídlo:    Juskova Voľa 82, 094 12 Vechec  
IČO:    00332453 
DIČ:    2020630095  
Štatutárny zástupca:  Jozef Lukačin - starosta  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):   
Tel.:   
E-mail:  
 (ďalej len „objednávateľ“)  
a  
Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:  
Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
IČ pre DPH:  
Zapísaný:  
Štatutárny zástupca:  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:  
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu (IBAN):  
Tel.:  
Fax:  
E-mail:  
Webová stránka:  
(ďalej len „zhotoviteľ“)  

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) 
Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 

 
 

ČLÁNOK I 
Úvodné ustanovenia a preambula 

1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady 
poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, 
pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.  
1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a 
bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí 
obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie 
ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: 
podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „ Zlepšenie technickej 
infraštruktúry v obci Juskova Voľa“. Zhotoviteľ akceptuje právo objednávateľa nerealizovať predmet zákazky – 
stavebné dielo alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.  
1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a 
projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.  
1.4 Meranie vykonaných prác:  
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- pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len“PD“) alebo vo Výkaze výmer, za účelom 
platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto" 
(tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom.  
Pri zmenách, práce budú ocenené max. na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté 
vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny 
neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny dohodnuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom 
tieto ceny budú založené na ekonomicky oprávnených nákladoch.  
Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty, 
zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku 
nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. 
Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné 
započítať do jednotkových cien.  
Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v 
technických špecifikáciách a výkresoch.  
1.5 Verejný obstarávateľ - objednávateľ si vyhradzuje právo nerealizovať predmet zákazky – stavebné dielo 
alebo jeho časť, pokiaľ nebude mať zabezpečené jeho financovanie.  
1.6 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom je povinnosť zhotoviteľa zložiť 
depozit vo výške 5% z ponúkanej ceny diela s DPH, na debeţný bankový účet objednávateľa uvedený v záhlaví 
Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zložiť depozit najneskôr do 3 dní od doručenia 
výzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a 
finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností zo strany 
zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností v zmysle tejto Zmluvy, a ktorej 
porušenie zakladá nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, 
objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu. Objednávateľ má právo na úroky z tejto sumy. 
Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi depozit v plnej výške alebo jeho alikvotnú časť do konca mesiaca, 
ktorý nasleduje po mesiaci, kedy došlo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotoviteľ nemá právo požadovať 
vrátenie depozitu počas trvania zmluvného vzťahu. Za depozit sa považuje aj banková záruka.  
 
 

ČLÁNOK II 
Východiskové údaje a podklady 

2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:  
a) uchádzanie sa o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) PRV 2014-2020,  
b) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
predmetu zákazky s názvom: „ Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa “, vrátane oznámenia o 
vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; 
súťažných podkladov,  
c) PD,  
d) Výkaz výmer  
2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj 
operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.  
2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.  

 
ČLÁNOK III 

Predmet zmluvy 
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného 
diela: Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa“.  
Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:  
- v PD,  
- vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.  
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3.2 Podrobná špecifikácia dodávky stavebných materiálov a prác pre realizáciu stavebného diela je uvedená vo 
vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer - Rozpočte, ktorý je súčasťou ponuky do verejného obstarávania, t. j. 
podľa položkovitého rozpočtu úspešného uchádzača, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy. 
 

ČLÁNOK IV 
Rozsah a obsah predmetu zmluvy 

4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 a 3.2 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho 
zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je 
oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.  
4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy  
bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.  
4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené 
objednávateľom zhotoviteľovi.  
4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s 
predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce 
nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočet. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu 
oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa 
uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. 
Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozorom objednávateľa 
zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien 
napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. 
Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ 
alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).  
4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v 
dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela 
uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné 
náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela 
vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie. Stavebné dielo bude zhotovené na území obce 
Juskova Voľa, bližšie viď PD.  

 
ČLÁNOK V 

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy 
5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-
montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, 
súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na 
stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.  
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. Podiel plnenia zo zmluvy, ktorý bude zhotoviteľ zabezpečovať subdodávateľsky je: ............ % 
(spolu max. 50 %) z ceny celkom bez DPH, čo činí vo finančnom vyjadrení............................,- € bez DPH. Rozpis 
prác realizovaných subdodávateľsky je uvedený v Prílohe č.3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že 
všetci uvedení subdodávatelia sú oprávnení uskutočňovať stavebné práce uvedené v subdodávke; majú 
dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke. Pokiaľ zhotoviteľ bude chcieť 
zmeniť niektorého zo subdodávateľov uvedeného v Prílohe č.3, musí požiadať objednávateľa a stavebného 
dozora o schválenie a zdokladovať, že nový subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce uvedené v 
subdodávke; má dostatočné skúsenosti s realizovaním stavebných prác uvedených v subdodávke.  
5.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto 
Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy, ktoré sú platné.  
5.4 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné 
prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo 
prístupný na stavbe kompetentným osobám.  
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5.5 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa 
vyjadrovať do 5-tich pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v 
stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je 
povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ 
neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné 
náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na 
náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na 
odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.  
5.6 Počas realizácie stavebno-montážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. 
V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať 
do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne 
dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol 
narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a 
zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.  
5.7 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a 
ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za 
sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.  
5.8 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu 
výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu 
životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, 
požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a 
pod.  
5.9 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich 
zaplatenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.  
5.10 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník 
zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné 
problémy vzniknuté v priebehu výstavby.  
5.11 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými 
skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným 
dokladom. Odborne spôsobilá osoba (stavbyvedúci) zodpovedná za realizáciu stavebného diela za zhotoviteľa 
je: ............................................  
5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela 
objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.  
5.13 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať 
skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá 
objednávateľovi alebo stavebnému dozoru a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, 
vyhlásenia o zhode a pod..  
5.14 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo 
staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.  
5.15 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonov a podľa podmienok uvedený v 
povolení na realizáciu stavby, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Vznikajúci odpad z použitých 
materiálov a demolácií zatriedi podľa katalógu odpadov (Príloha č.1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z.). Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v 
celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebnú suť uloží na organizovanú skládku 
odpadu a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberní surovín. Doklady o 
tom predloží objednávateľovi pri čiastkovej fakturácii a súhrnne pri odovzdávacom a preberacom konaní.  
5.16 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. 
Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor 
bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre 
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realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a 
rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba 
určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri 
rokovaniach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. 
Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca 
zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie 
pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..  
5.17 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne 
objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku 
realizácie diela.  
5.18 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 
realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať 
objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.  
5.19 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu počas realizácie predmetu tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu každým dňom, počas ktorého 
dochádza k realizácii predmetného diela.  
5.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať objednávateľovi a stavebnému dozoru vyhotovenú elektronickú 
fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) pravidelne v týždňových intervaloch počas 
obdobia realizácie predmetného diela. Za týždňový interval sa považuje ukončený pracovný týždeň, v ktorom 
zhotoviteľ realizoval predmet tejto Zmluvy. Po ukončenom pracovnom týždni podľa predchádzajúcej vety 
odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi a stavebnému dozoru vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu 
najneskôr do troch kalendárnych dní.  
5.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu do rúk oprávneného zástupcu 
objednávateľa uvedeného v Článku XIV, bode 1. tejto Zmluvy a do rúk stavebného dozoru uvedeného v Článku 
V., bode 5.17 tejto Zmluvy.  
5.22 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade nedodržania postupov uvedených v bodoch 5.19 až 5.21 tohto 
Článku, si objednávateľ uplatní nárok na zmluvnú pokutu uvedenú v Článku XV, bode 15.10 tejto Zmluvy.  
5.23 Zhotoviteľ berie na vedomie, že ak objednávateľovi bude krátený nenávratný finančný príspevok z dôvodu 
toho, že zhotoviteľ nevyhotovil elektronickú fotodokumentáciu, ktorá evidentne dokladuje postupný priebeh 
realizácie diela a jeho častí resp. z akýchkoľvek iných dôvodov (neukončenie prác v stanovenej lehote, 
porušenie PD atď.) na strane zhotoviteľa, objednávateľ je oprávnený si nárokovať u zhotoviteľa vrátenie už 
uhradených finančných prostriedkov alebo si jednostranne započítať krátenú sumu nenávratného finančného 
príspevku oproti vyfakturovanej sume zhotoviteľom podľa Článku VIII, bod 8.5 tejto Zmluvy, s čím zhotoviteľ 
bez výhrad súhlasí.  

 
ČLÁNOK VI 

Odovzdanie a prevzatie staveniska 
6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa 
na stavenisku.  
6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného 
diela po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy a to do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy 
objednávateľa na prevzatie staveniska. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom 
sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, 
ktorého návrh pripraví objednávateľ.  
V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah 
odovzdaného staveniska.  
6.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 1 sadu kompletnej PD. Zhotoviteľ je 
pritom povinný umiestniť a realizovať jednotlivé časti stavebného diela na parcelách v zmysle stavebného 
povolenia a v zmysle mapových podkladov o ktoré môže požiadať objednávateľa. Zhotoviteľ je zodpovedný za 
správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby vzhľadom na vyššie uvedené. Pokiaľ 
sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie 
akejkoľvek časti stavebného diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa, zhotoviteľ je povinný takú 
vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom 
alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných objednávateľom, 



Obec Juskova Voľa  
Podlimitná zákazka na stavebné práce: „Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa“ 

32 
 

potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok znáša 
objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho 
zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové 
body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre 
vytyčovanie objektov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený 
objednávateľom.  
6.4 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na 
vlastné náklady.  
6.5 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia 
staveniska zhotoviteľom.  
6.6 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby 
nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete 
diela počas trvania tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou 
formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu 
zodpovedá zhotoviteľ.  
6.7 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný 
primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach 
na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.  
6.8 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.  
6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej 
republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. 
Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a 
včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie 
predmetu tejto Zmluvy.  
6.10 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých 
mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)  
6.11 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby. 
Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.  
6.12 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby. Zhotoviteľ je povinný si 
zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.  
6.13 Objednávateľ a stavebný dozor si vyhradzujú právo na odsúhlasenie zariadenia staveniska a postupu 
realizácie zhotoviteľa.  
6.14 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr ku dňu písomného odovzdania a prevzatia diela.  
 

 
ČLÁNOK VII 

Cena predmetu zmluvy 
7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na 
základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu 
výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1, 2 tejto Zmluvy.  
7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov.  
7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v 
PD, Výkaze výmer - Rozpočte.  
7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolene nepozmenil Výkaz výmer.  
7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na 
materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela v 
rozsahu výkazu výmer.  
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7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:  

............................. € bez DPH, slovom ..............................................................................  

............................. € DPH 20%, slovom ............................................................................  

............................. € s DPH, slovom ..................................................................................  

7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a 
úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi (základné a vedľajšie rozpočtové náklady režijné 
náklady primeraný zisk nepredvídateľné náklady nakoľko sa jedná aj o rekonštrukciu a pod. rozložené 
rovnomerne vo všetkých cenách a sadzbách jednotlivých položiek Výkazu výmer – Rozpočtu). Cena v 
požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 20% a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného 
Výkazu výmer.  
7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná počas platnosti tejto Zmluvy na rozsah 
prác podľa predloženého výkazu výmer a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené 
s vykonaním diela podľa Článku III, IV a VII tejto Zmluvy. Súčasťou celkovej ceny stavebného diela musí byť aj:  
- porealizačné zameranie stavebného diela v digitálnej forme , (k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu 
predložiť l x na CD a 3 x v listinnej podobe),  
- zameranie všetkých nadzemných objektov formou geometrických plánov (výstup 4x v listinnej podobe 
overený správou katastra ),  
- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavebného diela,  
- všetky správy, atesty, certifikáty a pod. potrebné k preberaciemu konaniu a uvedeniu diela do prevádzky,  
- zriadenie a používanie schváleného dočasného dopravného značenia počas výstavby.  
Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie 
stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú 
cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.  
7.9 Oceňovanie prípadných naviac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.6 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesmie 
začať realizovať naviac práce bez podpísaného dodatku k tejto Zmluve, prípadne písomného súhlasu 
objednávateľa. Pokiaľ uvedené zhotoviteľ nedodrží a zaháji realizáciu takejto naviac práce nemá zhotoviteľ 
nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.  
K zmene ceny môže dôjsť:  
7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného 
štatutárnym orgánom objednávateľa,  
7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,  
7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,  
7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na 
území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ 
preukázať,  
7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude 
cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,  
7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.  
 

ČLÁNOK VIII 
Platobné podmienky 

8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa, štátneho rozpočtu SR a z 
EÚ – v prípade, že predkladaný projekt o NFP bude schválený. NFP je z PRV 2014-2020  
8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie 
diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.  
8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti o platbu (ďalej len „ŽoP“) v rámci PRV 2014-2020 
pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú 
fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce z 
oprávnených nákladov projektu vo výške min. 40% zo zmluvnej ceny stavebného diela. Uvedený min. limit 
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finančnej prestavanosti 40% neplatí v prípade faktúry, resp. faktúr, ktoré budú predmetom záverečnej žiadosti 
o platbu (termínové vystavenie fakturačných podkladov určí objednávateľ).  
8.4 Pred vystavením faktúry zhotoviteľa, vykonané práce predloží zhotoviteľ na kontrolu prostredníctvom 
Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebnému 
dozoru a objednávateľovi, ktorí tieto vykonané práce najskôr skontrolujú.  
8.5 Vystaveniu a úhrade príslušnej vystavenej faktúre objednávateľom zhotoviteľovi predchádza odsúhlasenie 
Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác stavebným 
dozorom a objednávateľom v bezchybnej podobe, a to v lehote obyčajne do 5 pracovných dní od ich obdržania.  
8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené 
fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.  
Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.  
8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, 
a to:  
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a 
jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,  
- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,  
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia, - meno a adresu sídla 
objednávateľa realizácie stavebného diela,  
- poradové číslo faktúry,  
- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,  
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť,  
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby,  
- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa 
objednávateľ uchádza.  
8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:  
- Súpis vykonaných prác  
- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, pričom celková cena za položku jednotlivých stavebných 
objektov v súpise vykonaných prác bude vypočítaná pomocou funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,  
- Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,  
- fotodokumentáciu na CD týkajúcu sa prác uvedených v príslušných fakturačných podkladoch,  
- výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu 
práce,  
- v prípade potreby – ich fakturácie, zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute na organizovanú 
skládku odpadu a doklady o uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných 
zberných surovín. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť k listinnej podobe aj elektronickú verziu faktúr s prílohami vo 
formáte .xls na CD/DVD nosiči,  
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti 
dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.  
8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením 
faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry 
zhotoviteľom objednávateľovi.  
8.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným 
dozorom objednávateľovi a stavebnému dozoru do nasledujúceho kalendárneho dňa po jej vystavení, inak má 
objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa opätovné vyhotovenie faktúry s aktuálnym dátumom a jej 
opätovné doručenie v zmysle predchádzajúcej časti tejto vety.  
Uvedená povinnosť zhotoviteľa vyplýva z podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci PRV 2014-2020, 
pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, aby mal objednávateľ čas na prípravu ŽoP.  
8.11 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude 
vykonaná na základe:  
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- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,  
- miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ  
stavebnému dozoru a objednávateľovi,  
- vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.9 tejto 
Zmluvy.  
8.12 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z 
jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 Obchodného zákonníka.  
8.13 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu len za skutočne vykonané práce vyúčtované v 
zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1 k tejto 
Zmluve.  
8.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom a stavebným 
dozorom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do ponukového 
rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu.  
8.15 Práce a náklady naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - 
Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.  
8.16 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci PRV 2014-2020, pre zvolený systém 
financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 – dňovú splatnosť faktúr, 
pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi podľa § 340 b) Obchodného zákonníka. 
O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO pre PRV 2014-2020 bude objednávateľ zhotoviteľa informovať 
bezodkladne.  
8.17 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z 
omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do 
splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania s úhradou faktúry objednávateľom sa zhotoviteľ zaväzuje 
neprerušiť realizáciu stavebného diela.  
8.18 Objednávateľ má voči zhotoviteľovi nárok na zmluvné pokuty uvedené v Článku XV tejto Zmluvy.  
8.19 V prípade kontroly vykonaných prác zo strany poskytovateľa alebo iného kontrolného orgánu, zhotoviteľ je 
povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolný organ mohol posúdiť 
oprávnenosť schváleného rozsahu prác stavebným dozorom a objednávateľom.  
Pokiaľ kontrolný orgán zistí akýkoľvek nesúlad medzi skutočne vykonanými prácami a prácami schválenými 
stavebným dozorom, objednávateľom a uhradenými objednávateľom, zhotoviteľ je povinný akceptovať toto 
zistenie a postupovať v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednávateľa. V prípade zistenia 
neoprávnene vyfakturovaných čiastok zhotoviteľ je povinný tieto čiastky dobropisovať alebo vrátiť 
objednávateľovi iným dohodnutým spôsobom (napr.  
odpočtom z nasledujúcej faktúry).  
 

ČLÁNOK IX 
Záväzky zmluvných strán 

9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne 
a včas objednávateľovi.  
9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve 
za úhradu, a to na základe písomného pokynu objednávateľa alebo dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma 
zmluvnými stranami.  
9.3 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním bezchybného stavebného diela zhotoviteľom a 
jeho prevzatím objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň 
zmluvne dohodnutú cenu.  
9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas 
realizácie diela, t. j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša 
zhotoviteľ v plnom rozsahu.  
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9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle 
zák. č.50/1976 Zb. v znení neskorších právnych predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce 
podmienky zákona č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášky 
č.246/1995 Z. z. o certifikácii výrokov, t.j. použije výrobky  a materiály v zmysle ponukového rozpočtu do 
verejného obstarávania a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich objednaním alebo 
zabudovaním a súhrnne pri preberacom konaní stavebného diela. Tieto výrobky musia mať minimálne 
predpísané vlastnosti v PD a Výkaze výmer - Rozpočte.  
9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na krytie rizík zo 
stavebnej výroby pri realizácii stavebného diela a živelných pohrôm. Náklady za uvedenú činnosť sú 
zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.  
9.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - 
Rozpočet v elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD/DVD nosiči), vychádzajúci z listinnej ponuky do 
verejného obstarávania.  
9.8 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.  
 

ČLÁNOK X 
Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy 

10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: obec Juskova Voľa bližšie v projektovej dokumentácii.  
10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:  
- uzatvorenie tejto Zmluvy: do piatich pracovných dní odo dňa vykonania kontroly dokumentácie z verejného 
obstarávania s kladným výsledkom týkajúcej sa predmetu tejto Zmluvy a schválenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo 
strany poskytovateľa NFP. Objednávateľ bude písomne informovať zhotoviteľa o dátume vykonania kontroly a 
schválenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskytovateľa NFP,  
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdŕžaní písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie 
staveniska zhotoviteľovi,  
- termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska,  
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do …………………. odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom 
pre zhotoviteľa, do termínu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania.  
10.3 Ukončením realizácie stavebného diela úspešným odovzdávacím a preberacím konaním sa myslí prebratie 
stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom s vyhotovením Zápisu z odovzdávacieho a preberacieho 
konania bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu 
stavebného diela. Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, 
pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle 
Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy).  
10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť 
následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.  
10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžiadajú 
zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác naviac oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa 
môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a naviac prác, a to 
formou písomného dodatku k tejto Zmluve.  
10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby 
poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.  
 

ČLÁNOK XI 
Odovzdanie a prevzatie diela 

11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace 
riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.  
11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej 
prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a 
prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ 
zaväzuje odstrániť.  



Obec Juskova Voľa  
Podlimitná zákazka na stavebné práce: „Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa“ 

37 
 

11.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v 
zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia 
zjavných vád a zjavných nedorobkov.  
11.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok ukončením a odovzdaním predmetného stavebného diela. 
Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 pracovných dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. 
Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, 
ktorého návrh pripraví stavebný dozor.  
11.5 Objednávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa 
rozumie:  
- podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa  
a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných vád a ďalších vád brániacich 
bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.  
11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela 
odovzdať objednávateľovi v min. 4 exemplároch:  
a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela. 
Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu 
skutočného vyhotovenia,  
b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie 
skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred 
ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú 
potrebné.  
c) elaborát kvality,  
d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia  
e) stavebné denníky,  
f) prevádzkový poriadok – nie je potrebný,  
g) záznam o zaškolení obsluhy – nie je potrebný,  
h) osvedčenia a záväzné odborné stanoviská Technickej inšpekcie, Stavebnej inšpekcie, Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva, Inšpektorátu práce a pod. – nie sú potrebné,  
i) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov  
inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,  
j) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,  
k) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, 
certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení 
a materiálov podľa STN EN a pod.),  
l) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.  
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.  
11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a 
materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (zákon č.133/2013 Z. z., 264/1999 Z. z., 
520/2001 Z. z., správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) 
najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v štyroch 
exemplároch.  
11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu realizovaných stavebných 
prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v štyroch exemplároch 
(fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím 
stavebného diela.  
11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.  
11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje 
stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.  
 
 



Obec Juskova Voľa  
Podlimitná zákazka na stavebné práce: „Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Juskova Voľa“ 

38 
 

ČLÁNOK XII 
Vady diela 

12.1 Stavebné dielo má vady, ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto 
Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a 
Obchodného zákonníka v platnom znení.  
12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov 
tejto Zmluvy.  
12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod., 
alebo ak sa nevyhotoví podľa PD poskytnutého objednávateľom pre zhotoviteľa.  
12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa 
nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným 
stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.  
12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu 
na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť 
týchto vecí nemohol zistiť alebo na objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ 
takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak 
zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ 
na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.  
12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, 
rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, PD, v technických normách a v právnych 
predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.  
12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti PD 
vrátane prípadných doplnkov.  
12.8 Rozoznávajú sa:  
a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 
odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí 
stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a 
nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných vád a zjavných 
nedorobkov.  
b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a 
vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 
7 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 
pracovných dní po jej obdŕžaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O 
dobu opráv skrytých vád sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.  
12.9 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie 
vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.  
12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň určiť, akým spôsobom 
požaduje vady predmetného diela odstrániť.  
12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.  
12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.  
12.13 V prípade, ak sa ukáže, že vada stavebného diela je neopraviteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať 
plnohodnotnú náhradu alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie stavebného 
diela, resp. finančnú náhradu. Prípadnou zľavou a finančnou náhradou nie je dotknuté právo objednávateľa na 
záruku.  
12.14 Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade, 
ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho 
neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.  
12.15 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v 
platnom znení. V prípade hroziacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, 
aby sa zabránilo hroziacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, 
resp. eliminovali jej následky.  
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12.16 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za 
vzniknutú škodu.  
12.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe ak svojím konaním (nesprávnym a nepravdivým súpisom vykonaných prác, 
nedodržaním lehoty výstavby spôsobí, že objednávateľovi nebudú uhradené prostriedky od poskytovateľa 
pomoci, bude zhotoviteľ neuhradenú časť kompenzovať v plnej výške.  

 
ČLÁNOK XIII 

Záruka na realizovaný predmet zmluvy 
13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa 
stanovuje na 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom.  
13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu stavebného diela vykonaného podľa PD, ktorý bol odovzdaný 
objednávateľom zhotoviteľovi, Výkazu výmer – Rozpočtu a podľa podmienok tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
zodpovedá za to, že stavebného dielo bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.  
13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znižovali 
hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.  
13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva 
objednávateľa na odstránenie vád - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.  

 
ČLÁNOK XIV 

Kontaktné osoby 
14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:  
- za objednávateľa:  
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefón, E-mail  
- za zhotoviteľa:  
Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefón, E-mail  
14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich 
oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s 
odvolaním sa na túto Zmluvu.  

 
ČLÁNOK XV 

Zmluvné pokuty 
15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi:  
15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným 
odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa 
stanovuje zmluvná pokuta vo výške 0,1% z ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania.  
15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných vád a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z 
odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná 
pokuta 20,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi. 
15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného 
stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € s 
DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10. 
pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi predmetnú Poistnú zmluvu.  
15.1.4 Za odstúpenie od tejto Zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností 
zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázateľnú škodu.  
15.1.5 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného 
dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH 
jednorázovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.  
15.1.6 za porušenie povinnosti zhotoviteľa v pravidelných intervaloch vyhotovovať a odovzdávať elektronickú 
fotodokumentáciu objednávateľovi v zmysle Článku V tejto Zmluvy sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s 
DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.  
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15.1.7 za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného 
diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania. Túto zmluvnú pokutu je 
možné uložiť zhotoviteľovi aj opakovane po 10 pracovných dňoch, až pokiaľ zhotoviteľ neuvoľní a nevyprace 
stavenisko.  
15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom 
splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet 
objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.  
15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.  
 

ČLÁNOK XVI 
Odstúpenie od zmluvy 

16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 
Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka 
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.  
16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného 
porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto 
Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú (najdlhšiu 30-dňovú) 
lehotu na dodatočné plnenie.  
16.4 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porušenie zmluvných povinností jednou zo 
zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy iniciovala berie na vedomie, že si voči nej 
uplatní druhá zmluvná strana zmluvnú pokutu v zmysle Článku XV tejto Zmluvy, a zároveň si uplatní náhradu za 
vzniknutú preukázateľnú škodu.  
16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto 
Zmluvy je:  
a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,  
b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto 
Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,  
c) neplnenie stanoveného harmonogramu výstavby na kontrolných dňoch, ktoré pretrváva napriek 
predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zo strany objednávateľa,  
d) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému  
upozorneniu objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil,  
e) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany 
objednávateľa,  
f) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,  
g) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.  
16.6 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto 
Zmluvy je:  
a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,  
b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti  
c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany 
zhotoviteľa.  
16.7 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná 
plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. 
16.8 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:  
a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,  
b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,  
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,  
d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.  
16.9 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:  
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a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,  
b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,  
c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.  
16.10Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej 
strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.  
16.11Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený 
zamestnancami zmluvných strán.  
16.12 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o 
dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.  
16.13 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany 
sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach 
vysporiadania.  
16.14 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu 
skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozorom ku dňu doručenia 
písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.  
16.15 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto 
Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v 
prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.  
16.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné 
zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom pozastavenie poskytnutia nenávratného 
finančného príspevku na realizáciu predmetu tejto Zmluvy sa považuje za podstatnú zmenu okolností, za 
ktorých verejný obstarávateľ – objednávateľ vykonal verejné obstarávanie. Pri odstúpení objednávateľa od 
tejto Zmluvy v dôsledku predchádzajúcej vety neplatí nárok zhotoviteľa uvedený v Článku XV, bode 15.3 a 15.4 
tejto Zmluvy.  

 
ČLÁNOK XVII 

Ostatné ustanovenia 
17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné 
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a 
tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a stavebného dozoru cestou zápisu v 
stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.  
17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác 
podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.  
17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.  
 

ČLÁNOK XVIII 
Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti 

18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek 
dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v 
zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú 
stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku 
tejto Zmluvy.  
18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie 
nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.  
18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:  
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni 
zodpovedajúcim spôsobom,  
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- kontrolné orgány objednávateľa, SR a EÚ.  
18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva 
druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a 
podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných 
a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.  
 

ČLÁNOK XIX 
Oprávnení kontrolní zamestnanci 

19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných 
dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení 
realizácie predmetu tejto Zmluvy.  
19.2. Zhotoviteľ je povinný sa podrobiť kontrole a auditu ,ktorí realizujú oprávnené subjekty v súlade s 
národnými predpismi a ustanoveniami Spoločenstva.  
 

ČLÁNOK XX 
Záverečné ustanovenia 

20.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. 
Písomnosť sa považuje za doručenú aj v prípade uplynutia jedného dňa, odo dňa, kedy bola písomnosť vrátená 
odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia 
odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.  
20.2 Táto zmluva sa stáva platnou dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a 
účinnou deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z. 
O nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou.  
20.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných 
strán. V prípade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve má objednávateľ povinnosť zverejniť tento dodatok na 
svojej internetovej stránke. Jeho účinnosť nastáva deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa. O 
nadobudnutí účinnosti uzatvoreného dodatku bude objednávateľ informovať zhotoviteľa písomnou formou.  
20.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že bude plne rešpektovať ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení 
podľa dielu IX – Zmluva o dielo v zmysle § 536 až § 565.  
20.5 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru 
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.  
20.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, 
budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.  
20.7 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť 
neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie 
prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto 
Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.  
20.8 Práva a povinností vyplývajúcich z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to 
znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.  
20.9 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre 
zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.  
20.10 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola 
spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak 
jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.  
 
 
V....................................dňa .....................................                     V................................dňa....................  
 
 
 
 
Za objednávateľa:                                                                                Za zhotoviteľa:  
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Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:  
- príloha č. 1 – položkovitý výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby  
- príloha č. 2 – vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu s prehľadným zobrazením väzieb medzi  
procesmi  
- príloha č. 3 - rozpis prác realizovaných subdodávateľsky  
- príloha č. 4 – prípadné zmluvy o subdodávkach  
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G. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
 
 
 

Uchádzač / skupina dodávateľov  
 
 
 

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO1 NIE1 

  

 Hodnota v EUR 

Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky  
v EUR bez DPH (na dve desatinné miesta) 

EUR 
 

Suma DPH 
 EUR 

 

Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky v EUR 
vrátane DPH 

 EUR 
 

 
Poznámka: Výslednú hodnotu zákazky vypočíta uchádzač ako súčet  cien predložených vo výkaz výmer prílohy 
č.1 k zmluve o dielo. 
 
 
V ........................................ dňa ................... 
 
 
 
Podpisy: 

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

 

                                                             
1  nehodiace sa preškrtnite 
 
 
 
 
 
 
 


