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VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
na zákazku podľa § 9 ods.9 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“)

Viacúčelové ihrisko
/stavebné práce/
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

OBEC IŇA

Sídlo:

Iňa 27, 935 35 Tehla

Tel:

+421 36 639 80 71

Fax:

+421 36 639 80 71

Web:

www.ina.ocu.sk

IČO:

00 307 076

DIČ:

20 21 218 672

Štatutárny zástupca:

Jozef ROSIPAL, starosta

Kontaktná osoba za
obstarávateľa:

Jozef ROSIPAL

Tel:

+421 36 63 98 071

Mobil:

+421 903 701 236

E-mail:

obecina@wan1.sk

Kontaktná osoba
ohľadom verejného
obstarávania:

JUDr. Radka BENEŠOVÁ

Mobil:

+421 911 664 339

E-mail:

benesova@rvacquisition.sk

Pracovná doba pre styk so záujemcami, resp. uchádzačmi: v pracovných dňoch
(pondelok až piatok) v pevnom pracovnom čase verejného obstarávateľa od 09:00
hod. do 14:00 hod.

2. Predmet verejného obstarávania (názov zákazky):
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác na predmet
zákazky „Viacúčelové ihrisko“.
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník:
Kód CPV: 45000000-7

Stavebné práce

45112720-8 Terénne úpravy športovísk a rekreačných oblastí
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
5. Variantné riešenie
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
6. Miesto uskutočnenia stavebných prác:
Miesto uskutočnenia stavebných prác: Stavebné práce sa uskutočnia v intraviláne obce
Iňa, parcela číslo 364/7, vlastník: Obec Iňa, Iňa 27, 935 35 Tehla, okres Levice,
Nitriansky samosprávny kraj, Slovenská republika.
7. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výstavba viacúčelového ihriska situovaného v obci Iňa na
obecnom pozemku s parcelným číslom 364/7. Pre realizáciu ihriska je potrebné vybrať
vhodnú lokalitu rozmerov minimálne 40 x 25 metrov. Terén by mal byť rovinatý resp.
mierne svahovitý a nezamokrený. Povrch terénu môže byť trávnatý, betónový, príp.
asfaltový. V prípade tvrdého povrchu je potrebné narušiť ho navŕtanými otvormi pre
odvodnenie. Počet a veľkosť navŕtaných otvorov by mal určiť odborník z oblasti
stavebníctva, podľa druhu podložia.
Keďže je vhodné podložie oddrenážovať, odborník by mal určiť spôsob uloženia drenáží,
profily drenážneho potrubia a napojenie na kanalizáciu, prípadne napojenie do
vsakovacích jám, podľa miestnych podmienok.
Vybudovanie základov a podkladových vrstiev pod umelý trávnik je nutné zveriť odbornej
firme z oblasti stavebníctva.
Pri realizácii je nutné použiť predpísaný postup i druh materiálov.
Pre debnenie základov je nutné použiť debniace dielce oceľové resp. drevené. Výstuž
základov doporučujeme prekonzultovať s odborníkom z oblasti statiky s prihliadnutím na
miestne podmienky.
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Dodávka kotiev sa realizuje v predstihu v súlade s harmonogramom. Prevzatie dodávky
kotiev a ich uskladnenie zabezpečí stavebník. Ich počet v dodávke je 48 ks. Osadenie
kotiev /zabezpečuje stavebník/ je nutné vykonať do dodaných šablón, tak

že vrch

kotviacej platne je v rovine s hornou hranou železobetónového venca (dodanie šablón je
súčasťou dodávky kotiev).
Dodávku púzdier pre umiestnenie volejbalových alebo tenisových stĺpikov realizuje
dodávateľ. Uloženie púzdier pre dané športové vybavenie zabezpečí stavebník podľa
priloženého technického listu.
Podkladové vrstvy pod umelý trávnik je nutné zhutňovať po vrstvách.
Posledná vrstva musí byť v ideálnej rovine zhutnená

vo výške zhodnej s vrchom

základov a kotviacich platní.
Zloženie podkladných vrstiev:
* spodná nosná vrstva 220 mm makadam frakcie 32/63 mm
* stabilizačná vrstva 100 mm štrkodrva frakcie 8/16 mm
* vrchná vyrovnávacia vrstva 40 mm štrkodrva frakcie 0/4 mm
Pri zhutňovaní, príp. valcovaní je nutné kotviace šróby ochrániť pred poškodením.
Pripravenosť pre montáž 4 ks osvetľovacích stožiarov je nutné urobiť podľa
dokumentácie. Stavebník zabezpečí všetky elektrické rozvody a v mieste stožiarov
osvetlenia vyvedie 7m elektrického káblu od betónového venca.
Výkres prívodu NN napätia, rozvodov a zemnenia bude vypracovaný po úspešnosti
projektu Osvetľovacie stožiare budú štyri a umiestnené do rohov miniihriska.
Požadované menovité napätie 230V/50Hz. Výkon každého svietidla je 400 W.
Po ukončení základov a podkladových vrstiev pod umelý trávnik vyzvať zhotoviteľa na
prevzatie.
Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie stavebných prác v rozsahu projektovej
dokumentácie, v rozsahu opisu predmetu zákazky a príloh k výzve na predloženie
cenovej ponuky. Verejný obstarávateľ v rámci projektovej dokumentácie požaduje
výstavbu objektu SO 01 Viacúčelové ihrisko v obci Iňa.
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky stanovená v zmysle ustanovenia § 5 zákona
o verejnom obstarávaní je stanovená maximálne vo výške 29 973,99 EUR bez DPH.
9. Komunikácia:
Výzvu na predloženie cenovej ponuky verejný obstarávateľ odošle poštou.
Doklady a dokumenty tvoriace náležitosti ponuky požadované v tejto výzve musia byť v
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ponuke predložené ako fotokópie originálov, pokiaľ nie je určené inak. Verejný
obstarávateľ požaduje ponuku doručiť poštou alebo prostredníctvom iného prepravcu na
adresu uvedenú v bode č. 10 tejto výzvy, a to v lehote na predkladanie ponúk.
Ak záujemca / uchádzač doručí ponuku osobne na adresu uvedenú v bode č. 1 tejto
výzvy, verejný obstarávateľ mu vydá potvrdenie o jej prevzatí s uvedením dátumu, času a
miesta prevzatia ponuky.
Ponuky musia byť doručené v lehote na predkladanie cenových ponúk osobne, poštou
alebo iným prepravcom.
Oznámenie,

dorozumievanie

medzi

verejným

obstarávateľom

a záujemcom

/

uchádzačom a ostatná komunikácia bude uskutočňovaná výhradne prostriedkami
elektronickej komunikácie – emailom. Verejný obstarávateľ akceptuje zo strany
záujemcov aj iné spôsoby komunikácie, napr. písomne prostredníctvom pošty, faxom,
telefonicky alebo ich kombináciu.
10. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 23.02.2016 do 10.00 hod..
Ponuku je potrebné doručiť na adresu: Obec Iňa, Iňa 27, 935 35 Tehla.
Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „Neotvárať – Viacúčelové
ihrisko“
Ak záujemca / uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní verejného
obstarávateľa
11. Lehota viazanosti cenových ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.12.2016.

12. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
13. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
a) Predmet zákazky bude financovaný čiastočne z vlastných zdrojov (z rozpočtu)
verejného obstarávateľa a z nenávratného finančného príspevku Európskej únie z
Operačného programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020, Opatrenie
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7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 –
Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych
základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry
a súvisiacej infraštruktúry, výzva PPA 12/PRV/2015.
b) Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky.
c) Splatnosť faktúry je do 60 dní od jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.
d) Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými
právnymi predpismi.
14. Sociálny aspekt
V cenovej ponuke musí uchádzač uviesť nasledujúce dokumenty, preukazujúce sociálny
aspekt pri verejnom obstarávaní:
13.1

Vyhlásenie záujemcu resp. uchádzača, že pri vypracovávaní ponuky vzal do
úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok,

13.2

Vyhlásenie záujemcu resp. uchádzača, že v prípade navyšovania svojich kapacít
pre realizáciu tejto zákazky, sa v realizačnej zmluve zaviaže, že zamestná na
realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie
zákazky (obec Iňa – resp. okres Levice).

Nepredloženie požadovaných dokladov sa bude chápať ako nesúhlas uchádzača so
sociálnym aspektom verejného obstarávania a bude jeho ponuka zo súťaže vylúčená.
15. Podmienky účasti záujemcov
A. Doklad, ktorým uchádzač preukáže spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác
predmetu zákazky (výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra
resp. potvrdenie o zapísaní do Zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o
verejnom obstarávaní) a to fotokópiu požadovaného dokladu.
B. Návrh na plnenie kritéria /na samostatnom liste/, podľa Prílohy č. 3. tejto výzvy.
C. Návrh zmluvy o dielo, podľa Prílohy č. 7. tejto výzvy.
D. Vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 4 tejto výzvy.
E. Vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 5 tejto výzvy.
F. Vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 6 tejto výzvy.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti podľa § 32 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ určenou podmienkou účasti zabezpečuje
požadovanú úroveň uskutočnenia stavebných prác.
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ stanovil na vyhodnotenie ponúk kritérium najnižšia cena celkom za
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predmet zákazky v EUR s DPH.


najnižšej cene celkom za predmet zákazky v EUR s DPH sa pridelí maximálna
hodnota 100 bodov.



Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH bude podľa stanoveného
kritéria ohodnotená najvyššou bodovou hodnotou, t. j. hodnotou 100 bodov a ostatné
ponuky budú hodnotené počtom bodov v pomere k najnižšej celkovej cene za dielo s
DPH podľa nasledovného výpočtu:

Najnižšia celková cena za predmet zákazky s DPH
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– x 100 = výsledný počet bodov
Cena s DPH x – toho uchádzača
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý získa maximálny počet bodov, t. j. 100 bodov.
17. Ďalšie informácie
1) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
2) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené
v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie tohto verejného obstarávania.
3) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba
alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
4) 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.
5) V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo
neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a
následne zmluvu anulovať.

6

18. Podmienky týkajúce sa zmluvy.
Výsledkom tohto postupu bude uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) na
uskutočnenie stavebných prác v súvislosti s výstavbou viacúčelového ihriska, podľa §
536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) a v súlade s § 3 zákona o verejnom
obstarávaní na predmet zákazky s úspešným uchádzačom.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s tým uchádzačom, ktorý predloží najnižšiu cenu v
zmysle kritéria stanoveného v tejto výzve, t. j. s úspešným uchádzačom pre predmet
zákazky.
Uzatvorenú zmluvu musí uchádzač považovať za verejnú zmluvu, t. j. napríklad: verejne
sprístupnenú

na

webovej

stránke

verejného

obstarávateľa

alebo

zverejnenú

v centrálnom registri zmlúv.
Trvanie zmluvy: Zmluva bude uzavretá na dobu určitú. Zmluvu verejný obstarávateľ
uzatvorí na obdobie maximálne 3 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy s maximálnym
finančným plnením podľa úspešného návrhu na plnenie kritérií po dobu platnosti zmluvy.
19. Dátum odoslania výzvy: 15.02.2016
V Iňa, dňa 15.02.2016

..............................................
Jozef ROSIPAL
starosta obce Iňa

7

Príloha č. 1 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Projektová dokumentácia
(ako samostatná príloha v „.pdf“ a „.doc“ súboroch).
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Príloha č. 2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Neocenený rozpočet
(ako samostatná príloha v „.xlsx“ súbore).
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Príloha č. 3 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Návrh na plnenie kritérií.

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Údaje:
Obchodné meno uchádzača ......................................................................................
Adresa alebo sídlo uchádzača ......................................................................................
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

P. č.

1.

Popis

Viacúčelové ihrisko

Merná

Cena spolu

Sadzba

Výška

Cena spolu

jednotka

v EUR

DPH

DPH v EUR

v EUR

(bez DPH )

(%)

(s DPH)

stavebné
práce
v rozsahu
PD

Cena celkom za predmet zákazky v EUR

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach
ponuky.

____________________________
meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača
a pečiatka
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Príloha č. 4 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Vyhlásenie uchádzača – vzor

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA


Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej
ponuky predmetu zákazky „Viacúčelové ihrisko“, ktoré určil verejný obstarávateľ v tejto
výzve.



Predkladáme ponuku na celý predmet verejného obstarávania – „Viacúčelové ihrisko“.



Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé
a úplné.



Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny zhotoviteľov, ktorá predkladá ponuku.

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

____________________________
meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača
a pečiatka
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Príloha č. 5 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Vyhlásenie uchádzača – vzor

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač (obchodné meno a sídlo / miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená
a sídla

/

miesta

podnikania

všetkých

členov

skupiny

dodávateľov)

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

týmto vyhlasuje, že

pri vypracovávaní ponuky vzal do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných
podmienok.

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

____________________________
meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača
a pečiatka
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Príloha č. 6 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Vyhlásenie uchádzača – vzor

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

Uchádzač (obchodné meno a sídlo / miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená
a sídla

/

miesta

podnikania

všetkých

členov

skupiny

dodávateľov)

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

týmto vyhlasuje, že

v prípade navyšovania svojich kapacít pre realizáciu tejto zákazky, sa v realizačnej zmluve
zaviaže, že zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané
v mieste realizácie zákazky (obec Iňa – resp. okres Levice).

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

____________________________
meno, priezvisko, titul, funkcia,
podpis osoby (osôb) oprávnenej konať za uchádzača
a pečiatka
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Príloha č. 7 k Výzve na predloženie cenovej ponuky
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY


Uchádzač predloží v ponuke obchodné podmienky vypracované podľa priloženého vzoru
Zmluvy o dielo (ďalej len „návrh zmluvy“).



Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom
štatutárneho orgánu, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch.



Uchádzač predloží návrh zmluvy spolu s návrhom na plnenie kritéria. Návrh zmluvy spolu
s návrhom na plnenie kritérií uchádzač predloží v ponuke s uvedením zmluvnej ceny za
celý predmet zákazky.



Návrh zmluvy spolu s prílohou č. 1 Rozpočet bude s uvedením zmluvnej ceny.



V zmluvných vzťahoch, v prílohe č. 1 a v prílohe č. 2 k návrhu zmluvy, sa namiesto
pojmu záujemca a uchádzač bude uvádzať „Zhotoviteľ“ a namiesto pojmu verejný
obstarávateľ sa bude uvádzať „Objednávateľ“.



Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 Rozpočet a príloha č. 2 Časový
harmonogram.



Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom meniť, upravovať a dopĺňať obchodné
podmienky, okrem bodov, v ktorých sa doplnenie vyžaduje. V prípade, že uchádzač v
predloženej ponuke nedodrží stanovené zmluvné podmienky a požiadavky na predmet
zákazky, bude jeho ponuka vylúčená z verejného obstarávania v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní.



Uchádzač doplní iba údaje vyznačené (doplní zhotoviteľ) - vyznačené predtlačou v
návrhu zmluvy a cenový návrh s prílohu č. 1 Rozpočet a prílohou č. 2 Časový
harmonogram, ktoré sú súčasťou návrhu zmluvy.
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Návrh zmluvy
Zmluva o dielo
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zastúpený:

Obec IŇA,
Iňa 27, 935 35 Tehla,
00 307 076,
20 21 218 672,
....................................................,
....................................................,
Jozef ROSIPAL, starosta.

(ďalej len „Objednávateľ“),
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
....................................................,
Sídlo:
....................................................,
IČO:
....................................................,
DIČ:
....................................................,
IČ DPH:
....................................................,
Spoločnosť zapísaná v ŽR/OR .................................,
odd: ............., vložka č.: ....................,
Bankové spojenie:
....................................................,
IBAN:
....................................................,
Zastúpený:
....................................................,
(ďalej len „Zhotoviteľ“).
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“).
Preambula
Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky podľa § 9 ods. 9
na uskutočnenie stavebných prác podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona o verejnom obstarávaní“.
Zmluvné strany berú na vedomie, že Projekt je financovaný z prostriedkov
Európskej únie z Európskeho poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 (ďalej aj len ako „PRV 20142020“), štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov Objednávateľa
(spolufinancovanie projektu objednávateľom).
Objednávateľ uzatvori Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín
vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4 – Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, (číslo výzvy 12/PRV/2015)
s názvom projektu: „Viacúčelové ihrisko”.
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Čl. II.
Predmet zmluvy
1. Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo:
Viacúčelové ihrisko (ďalej len „Dielo“), a Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené
Dielo prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo v zmysle článku IV. tejto
zmluvy a za splnenia podmienok v článku V. tejto zmluvy, to všetko za podmienky, že
Objednávateľovi bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na Projekt na základe
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi
Objednávateľom ako žiadateľom a Poľnohospodárskou platobnou agentúrou ako
poskytovateľom a za podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku.
2. Dielo bude zhotovené podľa:
- projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) na realizáciu stavby, ktorú vypracoval: Ing.
Rastislav Kočajda, v mesiaci február 2016
- platných STN, EN a technických predpisov,
- podkladov a požiadaviek Objednávateľa,
- podľa cenovej ponuky /rozpočtu/ predloženej Zhotoviteľom na základe podkladov
Objednávateľa daných do súťaže, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy,
- podmienok dohodnutých v tejto zmluve,
- požiadaviek Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku,
- výzvy na predloženie cenovej ponuky a ďalších podkladov vo verejnom obstarávaní.
3. Dielo bude zhotovené na pozemku parc. č. 364/7, nachádzajúcom sa v k. ú. Iňa, obec Iňa,
okres Levice, kraj Nitriansky, Slovenská republika.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, a to
riadne a včas pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných
na území Slovenskej republiky.
Čl. III.
Čas a miesto vykonania diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo riadne a včas v termíne:




prevzatie staveniska – do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na
prevzatie staveniska s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis
z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne).
začatie prác : dňom prevzatia staveniska
ukončenie prác a odovzdanie diela: do 3 mesiacov od prevzatia staveniska,
najneskôr do 31.12.2016.

2. Časový postup realizácie prác je deklarovaný Harmonogramom prác, ktorý vypracoval
Zhotoviteľ a ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.
3. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané po písomnom protokolárnom prevzatí
Diela Objednávateľom podľa ustanovení Čl. VI. tejto zmluvy. V prípade, že dielo má
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu,
tieto musia byť v celom rozsahu odstránené zhotoviteľom do termínu stanovenom
v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, najneskôr však do termínu celkového ukončenia
diela, výnimočne najneskôr do začatia konania o vydanie užívacieho povolenia
(kolaudačného rozhodnutia) na stavbu – dielo.
4. Drobné nedorobky podľa ods. 3 tohto článku je Zhotoviteľ povinný odstrániť do termínu
určeného v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela a v tejto zmluve, inak
si
Objednávateľ vyhradzuje právo neprevziať Dielo.
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5. V prípade, že zhotoviteľ vykoná Dielo pred lehotou uvedenou v bode 1. tohto článku, je
oprávnený upovedomiť Objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na prevzatie
Diela a Objednávateľ je oprávnený Dielo prevziať aj pred touto lehotou.
6. V prípade, že počas vykonávania Diela Zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť
v riadnom a včasnom vykonaní Diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne
informovať o tom Objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie
Diela.
7. V prípade, že Zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu na vykonanie
Diela o viac ako 10 dní, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany
s právom Objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
8. Súčasťou predmetu tejto zmluvy je i záväzok Zhotoviteľa zúčastniť sa kolaudačného
konania a poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, ktorú možno od neho požadovať
pre skolaudovanie stavby.
Čl. IV.
Cena diela
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov na základe cenovej ponuky / rozpočtu (Príloha č. 1 k tejto zmluve),
ktorá je súčasťou tejto zmluvy nasledovne:
a) Cena celkom bez DPH podľa cenovej ponuky/rozpočtu: .......................... EUR
b) DPH 20 %
.......................................... EUR
c) Celková cena za Dielo spolu s DPH: ........................... EUR
Slovom Celková cena za Dielo spolu s DPH: .........................................................
2. Cena za vykonanie Diela je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa
zvýšiť.
3. V prípade, ak dôjde k zmene sadzby DPH (zníženiu alebo zvýšeniu) je zhotoviteľ povinný
fakturovať za práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, aktuálne platnú sadzbu DPH.
O zmene sadzby DPH uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok k tejto zmluve.
4. Cena za Dielo zahŕňa okrem stavebných prác a dodávok aj všetky poplatky za odborné
skúšky, merania, poplatky za energie pri realizácii Diela, telefón, poplatky za odvoz
a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné náklady zhotoviteľa.
Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie zariadenia staveniska a staveniska
samotného sú súčasťou ceny za Dielo. Cena za Dielo zahŕňa aj náklady na poistenie
v zmysle článku VI. bod 7. tejto zmluvy.
Čl. V.
Fakturácia a platobné podmienky
1. Cena za Dielo bude uhradená po predložení faktúry Objednávateľovi vystavenej
Zhotoviteľom na základe Objednávateľom a stavebným dozorom odsúhlasených súpisov
skutočne vykonaných prác a dodávok.
2. Faktúra (vyhotovená v min. 4 origináloch) sa považuje za doklad, ktorým bude vykonané
celkové finančné vysporiadanie diela. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového
dokladu podľa platných právnych predpisov a súčasne musí obsahovať aj názov projektu
a/alebo diela podľa inštrukcií Objednávateľa.
3. Prílohou faktúry musí byť:
- Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.
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- Položkový rozpočet.
- Krycí list rozpočtu.
- Fotodokumentácia o postupe realizácie prác a zrealizovaných prácach na
elektronickom nosiči dát.
- Atesty a certifikáty zabudovaných materiálov, doklady o likvidácii odpadov, záznamy
a protokoly o vykonaných skúškach, ak mali byť vykonané.
- Ďalšie dokumenty, ktoré bude vyžadovať implementácia projektu, o ktorých potrebe
získania a/alebo vystavenia bude Objednávateľ Zhotoviteľa včas informovať.
4. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené právnymi predpismi a zmluvnými
dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty
splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry
objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
5. Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.
6. Splatnosť faktúry je najneskôr do 60 kalendárnych dní od jej doručenia Objednávateľovi. V
prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než
mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok a/alebo
stavebného objektu a/alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatiu
fakturovaných prác a dodávok a/alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dňová lehota
splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou objednávateľ zistí
riadne vykonanie stavebných prác a dodávok /stavebného objektu/Diela.
8. Objednávateľ na základe fakturácie uhradí maximálne 90% z ceny Diela. Objednávateľ
si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10 % z ceny diela ako zádržné, ktoré objednávateľ
uhradí zhotoviteľovi najneskôr do 30-tich dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov
zistených na preberacom konaní. Vady a nedorobky odstráni zhotoviteľ na vlastné
náklady.
Čl. VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko tak, aby Zhotoviteľ mohol
začať s realizáciou Diela a aby mohol Dielo ukončiť v požadovanom termíne.
Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa k prevzatiu staveniska minimálne 7
kalendárnych dní vopred.
2. Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade
s príslušnými právnymi, predpismi a technickými normami (STN, EN) a s touto zmluvou.
Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa
riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi
a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty
z pozemných prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia
vykonaného Diela zo strany Objednávateľa na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí
Diela.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú
oprávnene na stavenisku za účelom realizácie Diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetci
jeho zamestnanci absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty
a osvedčenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi
osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.
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6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie Diela bude dodržiavať podmienky
stanovené v príslušnom povolení na vykonanie Diela vydané oprávneným orgánom, ako
aj ďalšie podmienky a požiadavky Objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poistí Dielo pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia
alebo iných škôd, resp. zabezpečí takéto poistenie zo strany subdodávateľa na celú dobu
výstavby a realizácie Diela (od prevzatia staveniska až po odovzdanie a prevzatie diela
ako celku) a v takom rozsahu poistnej sumy, ktorý bude zodpovedať hodnote Diela.
Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný
preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy do 30 dní od podpisu tejto zmluvy
a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a
účinnosť.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované
a akceptované na podmienky a normy platné v SR/EU. Zhotoviteľ zodpovedá
Objednávateľovi, že pri realizovaní Diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné
ustanovenia právnych a technických predpisov v SR/EU a že po dokončení bude Dielo, ak
bude realizované podľa projektovej dokumentácie odovzdanej Objednávateľom, všetky
takéto ustanovenia spĺňať.
9. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov
alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania
a/alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike.
10. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s vypracovanou
projektovou dokumentáciou (ďalej len „PD“) na Dielo. Na základe predchádzajúcej vety
tohto ods. sa Zhotoviteľ zaväzuje prispôsobiť obsahu PD postup pri zhotovení Diela.
11. Všetky zmeny, všetky zvýšenia alebo zníženia zmluvnej ceny ocení Zhotoviteľ v zmysle
jednotkových cien podľa jednotlivých položiek cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto
zmluvy. Práce podľa druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie ktorých nie je
obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budú ocenené podľa Objednávateľom vopred
odsúhlasenej kalkulácie cien. Drobné zmeny rozsahu Diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu
ceny za vykonanie Diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami zápisom
v stavebnom denníku. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že vynaloží
potrebné a touto zmluvou požadované úsilie zhotoviť Dielo pokiaľ možno bez potreby prác
naviac na Diele so zreteľom na maximálnu cenu Diela podľa Čl. IV. tejto zmluvy.
12. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania tak, aby nedošlo k jeho
poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri vykonávaní diela použiť hmoty a výrobky nižšej kvality
a akosti ako sú zadefinované v projektovej dokumentácii k dielu. Rovnako nie je
oprávnený odchýliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ
a ktoré sú pre zhotoviteľa záväzné.
14. Stavebný dozor Objednávateľa na stavbe bude určený dodatočne. Stavebný dozor je
oprávnený odovzdať stavenisko, prebrať zrealizované práce a odsúhlasiť súpis skutočne
vykonaných prác a dodávok spolu s osobou oprávnenou konať za Objednávateľa
v realizačných veciach. Objednávateľ najneskôr pri odovzdávaní staveniska oznámi
Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať stavebný dozor, a prípadne aj odborný autorský
dohľad, ak sa takýto dozor/dohľad na stavbe bude vykonávať.
15. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže vykonávať námatkové kontroly. Pri týchto
kontrolách sa bude uskutočňovať hodnotenie postupu prác podľa dohodnutého časového
harmonogramu plnenia a ďalších podmienok vykonávania Diela dohodnutých v tejto zmluve.
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16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
a) strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy č. ................, ktorá bola dňa ...................
uzavretá medzi poskytovateľom: ............................. a prijímateľom NFP, a to
oprávnenými osobami, ako aj sa zaväzuje, že poskytne týmto osobám potrebnú
súčinnosť.
b) umožní všetkým kontrolným subjektom a ďalším kontrolným orgánom a orgánom
oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj
všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami,
úplný prístup k svojmu
účtovníctvu a k inej dokumentácii, ktorá súvisí s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto
zmluvou a že týmto osobám umožní vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s
plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou a to po celú dobu povinnej archivácie
týchto dokumentov určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
17. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho činnosti a tieto
odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí
tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám.
Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi.
Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese
odovzdávania a preberania Diela.
18. Zhotoviteľ písomne najmenej 10 dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela
v súlade s touto zmluvou oznámi Objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednávateľ na základe tohto oznámenia do 10-tich pracovných dní od
doručenia tohto oznámenia začne proces odovzdania a preberania Diela.
19. V procese odovzdania a preberania Diela podľa tejto Zmluvy sa preverí, či je záväzok
Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto Zmluve, Objednávateľ spolu so
stavbyvedúcim, stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom
Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele - stavbe vykonávaný) vykonajú fyzickú
kontrolu vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty
a komplexné skúšky.
20. Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v súlade s touto zmluvou
tak, aby bolo spôsobilé pre úspešné ukončenie procesu odovzdania a preberania Diela
podľa ustanovení tohto článku, ktorého výsledkom je Protokol o odovzdaní a prevzatí
Diela a súčasné odovzdanie všetkých dokumentov potrebných pre odovzdanie a prevzatie
Diela podľa tejto zmluvy a dokladov potvrdzujúcich kvalitu a technické parametre Diela
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.
Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj úspešné vykonanie všetkých skúšok
predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Protokol o odovzdaní
a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa
podpísaný: Objednávateľom,
stavebným dozorom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v
prípade, ak je OAD na diele – stavbe vykonávaný). Protokol o odovzdaní a prevzatí
Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou
oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
21. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v takej forme a takým
spôsobom, ako predpokladá účel tejto zmluvy.
22. Zhotoviteľ po vykonaní Diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa
nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie, úpravou terénu
staveniska do 10 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi.
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23. Súpis skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdí Objednávateľ v lehote 7 pracovných
dní od doručenia. Ak má súpis skutočne vykonaných prác a dodávok chyby, Objednávateľ
ho vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie s určením chýb.
Čl. VII.
Stavebný denník
1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať
všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy. Pri vedení stavebného denníka
sa budú zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami, najmä ustanovením § 46 písm.
d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.
2. Zhotoviteľ začiatok prác oznámi Objednávateľovi najmenej 3 dni vopred.
3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje
stanovisko. Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný Zhotoviteľom na preverenie prác,
ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými a to cestou
stavebného denníka min. 1 pracovný deň vopred; pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť poruší,
náklady spojené so sprístupnením zakrytých alebo neprístupných prác bude znášať
Zhotoviteľ.
4. Ak Objednávateľ nesúhlasí so záznamom Zhotoviteľa, je povinný najneskôr do 3
pracovných dní pripojiť svoje písomné vyjadrenie, inak sa predpokladá, že s obsahom
záznamu súhlasí. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním
a prevzatím riadne vykonaného Diela bez vád a nedorobkov.
Čl. VIII.
Sankcie a zmluvné pokuty
1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym vykonaním a odovzdaním Diela je
Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
0,05% z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je
dotknutý nárok objednávateľa na náhradu spôsobnej škody v plnej výške.

2. V prípade, ak sa Zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou
terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v čl. VI. tejto zmluvy,
má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 €
za každý deň omeškania.

3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny za Dielo má Zhotoviteľ právo
uplatniť si u Objednávateľa úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý
deň omeškania.

4. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením prípadných zjavných vád
a nedorobkov v dohodnutých termínoch za každú vadu a nedorobok a každý deň
omeškania zmluvnú pokutu 50 €, rovnako zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 50 € za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou
vád diela. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

5. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia záväzku
zabezpečeného zmluvnou pokutou, ani povinnosti nahradiť škodu tým spôsobenú.

6. Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z celkovej ceny diela s DPH podľa tejto zmluvy v prípade ak zhotoviteľ poruší ustanovenie
článku VI. ods. 13 tejto. Z tohto istého dôvodu je objednávateľ oprávnený okamžite
odstúpiť od tejto zmluvy.
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7. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú z povinností, ktorá pre neho vyplýva z článku VI.
bodu 16 tejto zmluvy, t. j. v prípade, ak zhotoviteľ nestrpí výkon kontroly/auditu/overovania
zo strany oprávnených osôb a/alebo neposkytne oprávneným osobám potrebnú súčinnosť
na výkon kontroly/auditu/overovania a/alebo ak neumožní všetkým kontrolným subjektom
úplný prístup k svojmu účtovníctvu a k inej dokumentácii, ktorá súvisí s plnením tejto
zmluvy a/alebo s touto zmluvou a/alebo, ak týmto osobám neumožní vykonať kontrolu
dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou, je Objednávateľ
oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej
ceny diela spolu s DPH a zhotoviteľ sa takúto zmluvnú pokutu zaväzuje zaplatiť. Týmto
ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody
v plnej výške.
Čl. IX.
Zodpovednosť za vady, záruka
1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii a v platných právnych a technických
predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má vady a
nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu,
ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi
predpismi a technickými normami platnými v SR/EU alebo s dohodou zmluvných strán,
prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a
prvkov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten napriek tomu
na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto
upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku
alebo osobitným listom.
3. Dĺžka záručnej doby je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude
Objednávateľ v omeškaní so začatím procesu preberania Diela, alebo po ktorú
neoprávnene odmietol Dielo prevziať. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa
preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.
4. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je Objednávateľ povinný uplatniť do 30 dní po zistení
vady v písomnej forme.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád Diela do 48 hodín od
uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomne alebo emailom/telefonicky nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín
odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou medzi osobou stavbyvedúceho
zhotoviteľa poverenou osobou objednávateľa. Tieto osoby sú povinné poskytnúť si
vzájomnú súčinnosť. V prípade, ak nedôjde zo strany zhotoviteľa k odstráneniu vád v čo
najkratšom čase v zmysle písomnej dohody podľa vyššie uvedeného v tomto ods.,
objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád diela na vlastné náklady, ktorých
úhradu následne uplatní u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu takto
uplatnené nároky objednávateľa uhradiť.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej
doby, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a
Zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
7. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada Diela je neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodať
náhradnú časť Diela alebo Objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za
vykonanie Diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo Objednávateľa na záruku.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady Diela z kolaudačného konania ním
zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.
9. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto
zmluve a v projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca
oproti projektu stavby na realizáciu, vrátane prípadných doplnkov. Rozoznávajú sa:
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- zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou
prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť reklamované zapísaním v Protokole o
odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia;
- skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v
záručnej dobe. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení
objednávateľom.
10. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za
vznik ktorých nenesie, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté
zhotoviteľovi budú uhradené na základe vzájomne dohody.
Čl. X.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k Dielu
1. Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia
Diela na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je
dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k Dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho
odovzdania a prevzatia Diela – na Objednávateľa prechádza až prevzatím Diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie Diela, najmä stavebný materiál,
zabezpečuje Zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je
vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou Diela – zabudovaním
alebo namontovaním.
Čl. XI.
Vyššia moc
1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktorú by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej
strane porušením povinností podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za
ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej
starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku akéhokoľvek druhu,
prerušením dodávok energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných
v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku
a o dôvodoch, pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy.
V prípade, že tieto dôvody pominú, bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne
informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinností podľa zmluvy.
Čl. XII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu štatutármi oboch zmluvných strán a účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa,
pod podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, pričom splnenie podmienky nadobudnutia účinnosti Zmluvy o NFP musí časovo
predchádzať nadobudnutiu účinnosti tejto zmluvy.
2. V prípade zmeny podmienok poskytovania finančných prostriedkov zo strany Poskytovateľa,
bude táto zmluva upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami poskytnutia
NFP pre projekt „Projekt rozvoja vidieka SR 2014-2020“.
3. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá
zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne
poruší zmluvu podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka) ani v lehote 30 dní odo dňa, v
ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k
tomu písomne vyzvaná. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo odstupujúceho na
náhradu škody spôsobenú v dôsledku odstúpenia od zmluvy.
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4. Pre odstúpenie od tejto zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa
použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.
5. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť
schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku
ku zmluve.
6. V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať druhej strane,
doručuje sa na korešpondenčné adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zásielka sa
považuje za doručenú aj dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať alebo dňom uplynutia
úložnej lehoty na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel,
prípadne dňom, ktorý bude označený na zásielke ako deň neúspešného doručenia
z dôvodu „Adresát neznámy“.
7. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť
ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne
dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
8. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
9. Táto zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, 4 vyhotovenia určené pre Objednávateľa
a 2 pre Zhotoviteľa.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Cenová ponuka/Rozpočet
Príloha č. 2: Harmonogram prác
V ..................... dňa ...................

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

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

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

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

24

Príloha č.1 k zmluve o dielo
Rozpočet - ocenený
Uchádzač vloží ocenený rozpočet podľa prílohy č. 2 k výzve na predloženie cenovej ponuky.
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Príloha č. 2. k zmluve o dielo
Časový harmonogram:
Uchádzač vloží vypracovaný orientačný časový harmonogram výstavby viacúčelového
ihriska.

26

