VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon“ alebo „Zákon o verejnom obstarávaní“)
na predmet

„REKONŠTRUKCIA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA SÚBORU HOSPODÁRSKYCH BUDOV FARMA VIDOV VRCH“
1. Identifikačné údaje Verejného obstarávateľa
Obchodné meno:
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Sídlo:
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
IČO:
31577920
DIČ:
IČ DPH:
2020475479
SK2020475479
Registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 115/S
Osoba oprávnená konať za Verejného IBAN: SK12 8180 0000 0070 0056 3585
obstarávateľa:
BIC (SWIFT): SPSRSKBAXXX
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
2. Označenie verejného obstarávania
Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia obvodového plášťa súboru hospodárskych budov - farma Vidov vrch.
Druh zákazky:
Uskutočňovanie stavebných prác
Dodania tovarov
Poskytovania služieb
Hlavné miesto uskutočnenia stavebných prác (plnenia)
Banskobystrický kraj, Okres Zvolen, vojenský obvod Lešť, k.ú. Lažteky KN-C 78/17.
NUTS kód: SK032

☒
☐
☐

Strana 2 z 30

3. Opis predmetu zákazky
Informácia o verejnej zákazke alebo rámcovej dohode
Výzva na predloženie ponuky zahŕňa
uzavretie verejnej zákazky
uzavretie rámcovej dohody
dynamický nákupný systém

☒
☐
☐

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný kód CPV
45213240-7 Stavebné práce na poľnohospodárskych budovách
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník:
45213242-1 Stavebné práce na kravínoch
Dodatočné kódy CPV Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník: Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia objektu živočíšnej výroby nachádzajúceho sa
v k.ú. Lažteky KN-C 78/17. V rámci rekonštrukcie bude prevedené odizolovanie budovy, oprava
jej fasády za účelom predĺženia životnosti stavby a jej dlhodobého využívania pre zimovanie
hovädzieho dobytka. Z pohľadu technického stavu objektov sa jedná o nevyhnutný zásah.
Hlavnou investíciou je moderný kravín, ktorý bude spĺňať moderné štandardy, cieľom je ďalej
vytvoriť najlepšiu prevádzku budov (kravína) pre chov zvierat.
Zastavaná plocha „A“
Obstavaný priestor „A“
Zastavaná plocha „B“
Obstavaný priestor „B“
Zastavaná plocha „C“
Obstavaný priestor „C“

497,25 m2
1978,50 m3
65,80 m2
217,20 m3
432,50 m2
1792,00 m3

Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii stavby vypracovanej
zodpovedným projektatntom: Ing. Vlado Čulen, Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica (ďalej aj ako
“DSP” alebo “projektová dokumentácia”) a výkaze výmer, ktoré tvoria neoddeliteľné prílohy tejto
Výzvy.
Časti predmetu zákazky
Táto zákazka sa delí na časti
Áno
Nie
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Celková predpokladaná hodnota zákazky: 59 994,11 € bez DPH.
Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia
Trvanie v mesiacoch (od zadania zákazky): 4.

☐
☒
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4. Podmienky účasti
4.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia - je oprávnený poskytovať služby podľa § 32 ods. 1 písm. e) Zákona.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto odseku dokladom o oprávnení
poskytovať služby podľa § 32 ods. 2 písm. e), resp. ods. 4 a 5 Zákona.
2) Verejného obstarávania sa nemôže zúčastniť ten, kto nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia – má uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1
písm. f) Zákona. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa tohto odseku
dokladom podľa § 32 ods. 2 písm. f) Zákona.
3) Hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 Zákona nie
je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 Zákona.
4) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie
uskutočňovať stavebné práce preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.
5) V súlade s § 117 ods. 5 Zákona, ak nejde o postup podľa § 117 ods. 4 Zákona, Verejný
obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm.
f). Ustanovenie § 11 Zákona tým nie je dotknuté.
4.2. Technická a odborná spôsobilosť
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti
preukazujúce technickú a odbornú spôsobilosť.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1) Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;
zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a
zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
(i) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
(ii) 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.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Týmto spôsobom uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo
obdobného charakteru ako je predmet zákazky, t. j. stavebné práce na stavbe komerčných
budov, v minimálnej hodnote 1 (jednej) zákazky vo výške 50 000,00 EUR bez DPH.
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti:
Účelom požiadavky na predloženie zoznamu stavebných prác uskutočnených v
predchádzajúcom období, ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej a odbornej
spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne štandardov, je najmä preukázanie
skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu, technologickú a
personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.
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Zoznam stavebných prác má zabezpečiť odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky, ako
aj preukázanie praktických skúseností uchádzača s uskutočnením predmetu rovnakého alebo
podobného charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zákazky. Minimálna úroveň štandardov
je verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky.
5. Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam
Áno
Nie

☒
☐

Opis osobitných podmienok:
Uchádzačom môže byť len registrovaný sociálny podnik v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018
Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
resp. podľa obdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ.
6. Druh postupu
Druh postupu
Zákazka podľa § 117 Zákona.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
☒
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
☐
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) je najnižšia cena predmetu
zákazky bez dane z pridanej hodnoty vyjadrená v eurách.
Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne Verejnému obstarávateľovi najnižšiu (celkovú)
cenu predmetu zákazky bez dane z pridanej hodnoty a umiestni sa na 1. mieste podľa zostaveného
poradia podľa výšky ponukovej ceny vzostupne. Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví podľa
výšky ponukovej ceny vzostupne od 2 po x, kde x je počet uchádzačov.
Celková cena predmetu zákazky (EUR bez DPH) sa stanoví ocenením výkazu výmer, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy.
1) Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za uskutočnenie predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene EUR a zaokrúhlená maximálne na dve (2)
desatinné miesta.
2) Výhradnou povinnosťou záujemcu je dôsledne preskúmať celý obsah Výzvy vrátane ich príloh
a na základe ich obsahu stanoviť zmluvnú cenu za uskutočnenie predmetu zákazky na základe
vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov podľa platných predpisov. Záujemca je pred
predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné
a riadne plnenie Zmluvy o dielo, pričom do svojich zmluvných cien zahrnie všetky náklady
spojené s plnením predmetu zákazky.
3) Pri spracovaní zmluvnej ceny za uskutočnenie predmetu zákazky:
(i) Verejný obstarávateľ požaduje vpísať ceny do neoceneného výkazu výmer, ktorý tvorí
prílohu tejto Výzvy so striktným dodržaním názvov a poradia položiek. Neumožňuje sa
vytvárať súborné položky. Neumožňuje sa samostatne si uplatňovať vedľajšie rozpočtové
náklady ani kompletizačnú činnosť,
(ii) uchádzač musí pre každú požadovanú položku uviesť jednotkovú cenu a celkovú cenu
položky, pričom tieto nesmú byť vyjadrené sumou/číslom „0,00“ ani záporným číslom.
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4)

5)

6)

7)

Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného pri položke
a prípadným súčtom materiál + montáž. Nepripúšťa sa stanovovať zľavu na sumárnu
cenu položkového rozpočtu. Zľava musí byť zakomponovaná v jednotlivých položkách,
(iii) uchádzač musí dodržať uvedené množstvá aj pre položky presun hmôt,
V prípade, že uchádzač pri spracovaní zmluvnej ceny za uskutočnenie predmetu zákazky
použije „ekvivalentné“ výrobky a zariadenia, dopracuje k ocenenému výkazu výmer „Prehľad
ekvivalentných výrobkov a zariadení pri ocenení predmetu zmluvy“ v členení podľa
poskytnutého výkazu výmer, oddiel a číslo položky s uvedením ekvivalentnej dodávky.
Uvedený prehľad bude tvoriť súčasť oceneného výkazu výmer uchádzača. Ak uchádzač tento
prehľad nevypracuje alebo niektorú položku do neho nezahrnie, bude verejný obstarávateľ
považovať za to, že uchádzač ocenil výrobky a zariadenia v poskytnutom výkaze výmer
a projektovej dokumentácie.
Uchádzač môže uviesť k jednotlivým položkám výkazu výmer iba jeden ekvivalent, ku
ktorému uvedie výrobcu, presný názov výrobku a jeho technickú špecifikáciu. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od uchádzača doklad o tom, že ním navrhnutý
výrobok alebo zariadenie e ekvivalentom k výrobkom a zariadeniam uvedeným vo výkaze
výmer. V prípade, že uchádzač uvedenú skutočnosť nepreukáže, resp. verejný obstarávateľ
zistí, že nejde o ekvivalent, verejný obstarávateľ nebude takýto ekvivalent akceptovať.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
b) sadzba DPH a výška DPH,
c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke. V prípade, že sa uchádzač v priebehu
realizácie stavebných prác stane platcom DPH, takémuto uchádzačovi nevzniká nárok na
zvýšenie ceny predmetu zákazky.

Predloženie ponuky
1) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny
dodávateľov.
2) Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka
a) predkladá elektronicky (e.mailom), tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom tejto zákazky,
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku elektronicky (e.mailom), je rozhodujúci termín
doručenia ponuky na e.mailovú adresu obstaravanie@vlm.sk (podľa záznamu zapísaného
na serveri verejného obstarávateľa);
b) doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v uzavretom
obale s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu uchádzača s označením „Zákazka s nízkou hodnotou neotvárať“ a heslom.
V prípade ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo
osobne, je rozhodujúci termín doručenia ponuky na kontaktné miesto podľa bodu 2 tejto
Výzvy.
3) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, vyhotovením a predložením ponuky znáša
záujemca bez finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
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Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ: CS, SK
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku.
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
1) Zoznam všetkých predkladaných dokladov, dokumentov a vyhlásení s označením
čísla strany.
2)

Pozn.: Požiadavka má len odporúčací charakter.

Všeobecné informácie o uchádzačovi podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy, v prípade skupiny
dodávateľov predmetný doklad predloží uchádzač za každého člena skupiny dodávateľov,
3) Prehlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy podpísané uchádzačom alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci
za člena skupiny,
4) V prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov
skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať
v danej veci za každého člena skupiny. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu
dodávateľov budú voči Verejnému obstarávateľovi záväzné,
5) Dokumenty a doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedené v časti 4. Podmienky účasti tejto
Výzvy,
6) Doklad, prostredníctvom ktorého uchádzač preukazuje, že je registrovaným sociálnym
podnikom v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych
podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. podľa obdobného právneho
predpisu platného v krajine EÚ,
7) Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených Verejným obstarávateľom na hodnotenie
ponúk podľa časti 5. Druh postupu, Kritériá na vyhodnotenie ponúk a Prílohy č. 3 tejto Výzvy,
podpísané uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
8) Podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných
subdodávateľov a predmety subdodávok v zmysle prílohy č. 4 tejto Výzvy, podpísaný
uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,
9) Stanovenie ceny podľa bodu 6. tejto Výzvy a podľa oceneného výkazu výmer, ktorý
tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Výzvy,
10) Dokument s časťou znenia obchodných podmienok (Zmluva o dielo) podľa prílohy
č. 5 tejto Výzvy; citovaný dokument s časťou znenia obchodných podmienok musí byť
podpísaný uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača, v prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
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a)

Spôsob a lehota predkladania ponuky
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 27. 01. 2022 o 10.00 h. miestneho času.
Miesto: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
e-mail: obstaravanie@vlm.sk
Heslo: „Rekonštrukcia - farma Vidov vrch“
Úradné hodiny: pondelok až piatok (počas pracovných dní) v čase od 8:00 do 14:00 h.
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: dňa 27. 01. 2022 o 11.00 h. miestneho času.
Miesto: Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: otváranie ponúk neverejné, údaje z
otvárania ponúk sa nezverejňujú a zápisnica z otvárania ponúk sa uchádzačom neposiela.
7. Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:
Áno
☒
Nie
☐
Identifikácia projektu:
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, Opatrenie 4. Investície do hmotného majetku,
podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov, názov projektu:
Rekonštrukcia obvodového plášťa súboru hospodárskych budov - farma Vidov vrch.
8. Doplňujúce informácie
Ďalšie doplňujúce informácie
1) Lehota viazanosti ponúk je 12 (dvanásť) mesiacov od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
2) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša
záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu
na výsledok verejného obstarávania.
3) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť
verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo
verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody
hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby
vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie Zákona, ktoré má alebo
by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených
viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako
predpokladaná hodnota.
4) Pri posúdení splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa tejto Výzvy, časť 5.
Podmienky účasti verejný obstarávateľ bude postupovať analogicky k ustanoveniu § 40
Zákona. Pri vyhodnocovaní ponúk – požiadaviek na predmet zákazky, verejný obstarávateľ
bude postupovať analogicky k § 53 Zákona.
5) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť
verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo
verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody
hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby
vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie Zákona, ktoré má alebo
by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených
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6)

7)
8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)

viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako
predpokladaná hodnota.
Predmet zákazky bude spolufinancovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa,
fondov Európskej únie, Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, Opatrenie4. Investície do
hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych
podnikov, názov projektu: Rekonštrukcia obvodového plášťa súboru hospodárskych budov farma Vidov vrch, resp. iných finančných mechanizmov.
Finančné plnenie zmluvnej ceny sa bude realizovať v EUR pričom lehota splatnosti faktúr
bude 60 dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje na predmet plnenia žiadny preddavok ani
zálohovú platbu.
Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ musí vziať na vedomie, že podpisom Zmluvy o dielo sa
stáva súčasťou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a
Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov
a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov,
Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia
štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.
Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť
pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o príspevku
poskytovanom z EŠIF“) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde,
Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom
a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v.
EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469 (ďalej len „Nariadenie č. 1303/2013“) a/alebo subjektom
a osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF
a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.
Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľ je povinný strpieť a umožniť výkon kontroly a auditu,
vytvoriť vhodné podmienky a poskytnúť súčinnosť na ich vykonanie oprávneným kontrolným
orgánom Verejného obstarávateľa a ďalším oprávneným kontrolným orgánom v zmysle
príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Uchádzači berú na vedomie a súhlasia s odkladacou podmienkou v Zmluve o dielo, t. j. právne
následky tejto Zmluvy o dielo nastanú okamihom doručenia oznámenia Objednávateľa
(verejného obstarávateľa) Zhotoviteľovi (úspešnému uchádzačovi), ktorým Objednávateľ
Zhotoviteľovi oznámil:
a) nezistenie nedostatkov z kontroly vykonanej v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy o
dielo zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na realizáciu Projektu
v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo
b) pripustenie financovania predmetu Zmluvy o dielo zo strany poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku na realizáciu Projektu.
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá Zmluva o
dielo nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo s jedným uchádzačom v
súlade s § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ stanovuje v prílohe č. 5 tejto Výzvy obchodné/zmluvné podmienky
zhotovenia predmetu zákazky, ktoré je uchádzač povinný prevziať/zohľadniť vo svojom
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15)
16)
17)

18)

návrhu Rámcovej dohody. Uchádzač nebude oprávnený tieto podmienky meniť. Uchádzač
je oprávnený doplniť vo svojom návrhu Rámcovej dohody tieto podmienky, resp. doplniť
ďalšie (zmluvné) podmienky, ktoré však nesmú:
(i) byť v rozpore s Verejným obstarávateľom stanovenými minimálnymi podmienkami, ani
ich nesmú meniť alebo upravovať;
(ii) meniť povahu alebo rozširujú rozsah Zmluvy o dielo;
(iii) meniť ekonomickú rovnováhu v prospech uchádzača.
Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným
Verejným obstarávateľom.
Odkaz na pojem „Zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“ sa rozumie v celom texte
zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik je v tomto verejnom obstarávaní osoba povinná
postupovať podľa § 8 ods. 1 Zákona. Preto všetky odkazy na Subjekt alebo Verejného
obstarávateľa v tejto Výzve alebo inej dokumentácii si treba vysvetľovať v súlade s uvedenou
skutočnosťou.
Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie a podmienky plnenia zo zmluvy
Verejný obstarávateľ aplikuje spoločensky zodpovedné verejné obstaravanie (SZVO) –
využitie sociálnych aspektov; https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodikazadavania-zakaziek/spolocensky-zodpovedne-verejne-obstaravanie-szvo/katalog-aspektovszvo-637.html.

8. Zoznam príloh
Označenie príloh:
1) Všeobecné informácie o uchádzačovi.
2) Prehlásenie uchádzača.
3) Návrh uchádzača na plnenie kritérií určených Verejným obstarávateľom na vyhodnotenie
ponúk.
4) Zoznam subdodávateľov.
5) Obchodné podmienky (Zmluva o dielo).
6) Projektová dokumentácia stavby vrátane výkazu výmer.
9. Podpis osoby oprávnenej konať za Verejného obstarávateľa
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
podpis

miesto a dátum:
Pliešovce, dňa 03. 01. 2022
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Príloha č. 1
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
1.

Obchodné meno/Názov spoločnosti
.....................................................................................................................................

2.

Sídlo/Miesto podnikania spoločnosti
.....................................................................................................................................
Telefón ....................................

E-mail .......................................

3.

Typ spoločnosti
(fyzická osoba, právnická osoba, združenie, korporácia, atď.)
.....................................................................................................................................

4.

Zatriedenie spoločnosti – malý a stredný podnik:

ÁNO/NIE

5.

Spoločnosť je zo štátu, ktorý nie je členom EÚ:

ÁNO/NIE

6.

Podrobnosti o registrácii
(i) Obchodný register / iný úradný register ....................................................................
(ii) Zápis v zozname hospodárskych subjektov:
ÁNO/NIE
Registračné číslo: ................................... Platnosť zápisu do: ..................................
(iii) Zápis v Registri partnerov verejného sektora: ÁNO/NIE
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Príloha č. 2
PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA
My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že:
1.

V súlade s podmienkami Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 03. 01. 2022, zverejnená na
https://www.vlm.sk/obstaravanie#vyzvy, a časovými termínmi v nej uvedenými, ponúkame
poskytnutie služieb (predmetu zákazky) bez výhrad alebo obmedzení: Rekonštrukcia

obvodového plášťa súboru hospodárskych budov - farma Vidov vrch.

2.
Cena našej ponuky je:
2.1. Bez DPH/iné dane:
.............................................. EUR

(slovom ......................................................

2.2. DPH:

....................................... EUR)

.............................................. EUR

(slovom ......................................................

....................................... EUR)
2.3. Cena vrátane DPH:
.............................................. EUR
(slovom ......................................................
....................................... EUR)
3.

Predkladáme túto ponuku v našom mene a [ako člen v <skupine dodávateľov> vedenej
<názov vedúceho člena/nami> pre toto verejné obstarávanie. Týmto potvrdzujeme, že
nepredkladáme ponuku v tomto postupe zadávania zákazky v žiadnej inej forme účasti. [Ako
člen skupiny dodávateľov v <skupine> potvrdzujeme, že všetci členovia sú zodpovední
spoločne a nerozdielne za realizáciu Zmluvy o dielo, vedúci člen je oprávnený zaväzovať sa a
prijímať pokyny za a v mene všetkých členov a že vedúci člen je zodpovedný za realizáciu
Zmluvy o dielo vrátane platieb, a že všetci členovia v <skupine> sú viazaní zotrvať v
<skupine> po celý čas realizácie Zmluvy o dielo.]

4.

Vyhlasujeme, že vo svojej navrhovanej cene sme zohľadnili všetky náklady na uskutočnenie
stavebných prác (zhotovenie Diela), predvídateľné riziká a neistoty majúce dopad na náklady
súvisiace s plnením Zmluvy o dielo.

5.

Vyhlasujeme, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, dokumenty v
rámci ponuky, ktorá bola do verejného obstarávania predložená elektronicky sú zhodné s
originálnymi dokumentmi.

6.

Berieme na vedomie, že podpisom Zmluvy o dielo (v prípade úspešnosti našej ponuky) sa
stávame súčasťou Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a
Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov
a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov,
Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia
štrukturálnych fondov pre programové obdobie 2014-2020 v platnom znení.

7.

Vyhlasujeme, že v prípade úspešnosti našej ponuky strpíme výkon kontroly a poskytneme
súčinnosť pri výkone kontroly orgánu oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č.
292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o príspevku poskytovanom
z EŠIF“) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom
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poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja,
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde,
a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 –
469 (ďalej len „Nariadenie č. 1303/2013“) a/alebo subjektom a osobám povereným
oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a podľa článku 72 a
nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.
8.

Vyhlasujeme, že v prípade úspešnosti našej ponuky strpíme výkon kontroly a vnútorného
auditu, vytvoríme vhodné podmienky a poskytneme súčinnosť na ich vykonanie oprávneným
orgánom; v prípade porušenia tejto povinnosti nám môžu byť uložené pokuty v súlade so
zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.

Vyhlasujeme, že sme:
a)

nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane Verejného obstarávateľa, ktorá
je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k
zvýhodneniu nášho postavenia v tomto postupe zadávania zákazky;
b) neposkytli sme a neposkytneme akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky;
c) budeme bezodkladne informovať Verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu zadávania tejto zákazky;
d) sa nesnažili a ani sa nebudeme snažiť o získanie žiadnej finančnej alebo hmotnej
nenáležitej výhody v prospech alebo od niekoho, ani ju neudelili a ani neudelíme,
nevyhľadávali a ani nevyhľadáme či neprijali a ani neprijmeme, ak by bola takáto výhoda
založená na nezákonnom postupe alebo korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a
predstavovala by stimul alebo odmenu spojenú s plnením Zmluvy o dielo.
e) poskytujeme Verejnému obstarávateľovi v postupe zadávania zákazky presné, pravdivé a
úplné informácie.
10.

Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu
realizácie Zmluvy o dielo, budeme o nej okamžite informovať Verejného obstarávateľa.

Meno a priezvisko: ..................................................

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného
úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným
členom skupiny.

Miesto a dátum: .......................................................
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Príloha č. 3
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM
NA VYHODNOTENIE PONÚK

Návrh uchádzača na plnenie kritérií stanovených Verejným obstarávateľom
Názov / obchodné meno uchádzača :
Adresa / sídlo uchádzača :
IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Zapísaný v
Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:
IBAN :

Tel:

e.mail :

www :

Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Celková cena predmetu zákazky (EUR bez DPH):

V ____________, dňa __.__.2022

Za spoločnosť _____________:

______________________________*

*Podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného
registra, v ktorom je uchádzač zapísaný alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným členom skupiny.
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Príloha č. 4
Zoznam subdodávateľov
Obchodné meno alebo názov Zhotoviteľa
Adresa sídla alebo miesto podnikania
IČO
Na uskutočnení predmetu Zmluvy (zhotovení Diela)

P.
č.

-

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.*

-

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*
Meno a priezvisko
alebo obchodné
meno alebo názov
subdodávateľa;
Adresa sídla alebo
miesta podnikania

Identifikačné číslo
alebo dátum
narodenia, ak
nebolo pridelené
identifikačné číslo

Meno a priezvisko,
adresa trvalého pobytu
a dátum narodenia osoby
oprávnenej konať za
subdodávateľa

IČO

Podiel
plnenia
Zmluvy v %

Predmet
subdodávok

1.
2.
3.

V ____________, dňa __.__.2022
Za spoločnosť _____________:
______________________________**

* Nehodiace sa prečiarknite
**Podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného
registra, v ktorom je uchádzač zapísaný alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným členom skupiny.
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Príloha č. 5
OBCHODNÉ PODMIENKY
Obsah zmluvných podmienok:
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zmluva“)
1. Objednávateľ:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Osoba konajúca v mene spoločnosti:
Kontaktná osoba:

Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
Ing. Ján Bučan, samostatný odborný referent oddelenie
výroby
e-mail: bucan@vlm.sk
IČO:
31 577 920
DIČ:
2020475479
IČ DPH:
SK2020475479
IBAN:
[•]
SWIFT (BIC):
[•]
Zápis:
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
Pš, vložka č. 115/S
(ďalej aj len ako “Objednávateľ“ alebo “VLM“ v príslušnom gramatickom tvare)

2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Osoba konajúca v mene spoločnosti:
Kontaktná osoba:

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
e-mail: [•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

IBAN (pre euro):
SWIFT (BIC):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zápis:
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná
strana“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Ustanovenia Zmluvy o dielo vrátane typu a označenia Zhotoviteľa môžu podliehať primeranej
úprave najmä v závislosti od typu Zhotoviteľa (napr. právnická osoba, fyzická osoba, skupina
dodávateľov) a od skutočnosti, či budú platcami DPH)
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Preambula
1.

Objednávateľ vyhlásil v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb, predmetom ktorej je
uskutočnenie stavebných prác pre zhotovenie Diela: „Rekonštrukcia obvodového plášťa
súboru hospodárskych budov - farma Vidov vrch“; Výzva na predkladanie ponúk pre
zákazky
s
nízkou
hodnotou
zo
dňa
03.
01.
2022,
zverejnená
na
https://www.vlm.sk/obstaravanie#vyzvy (ďalej ako „Verejné obstarávanie“). Zhotoviteľ je
úspešný uchádzač, ktorý predložil najvýhodnejšiu ponuku v rámci uskutočneného Verejného
obstarávania a zároveň splnil aj ostatné podmienky Verejného obstarávania.

2.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že stavebné práce, ktoré majú byť
uskutočnené na základe tejto Zmluvy, sú financované z prostriedkov európskych štrukturálnych
a investičných fondov v rámci implementácie projektu „Rekonštrukcia obvodového plášťa
súboru hospodárskych budov - farma Vidov vrch“, v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 –
2020, Opatrenie 4. Investície do hmotného majetku, podopatrenie 4.1 – Podpora na investície
do poľnohospodárskych podnikov, názov projektu: Rekonštrukcia obvodového plášťa súboru
hospodárskych budov - farma Vidov vrch, kód projektu v ITMS2014+: [•] (ďalej len „Projekt“),
nakladanie s ktorými podlieha osobitným predpisom a pravidlám v zmysle platných právnych
predpisov.

3.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je registrovaným sociálnym podnikom v zmysle § 5 ods. 2 zákona
č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, resp. podľa obdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ.

4.

Objednávateľ vyhlasuje, že má záujem, aby Zhotoviteľ pre neho vykonal predmet Zmluvy, za
ktorý mu zaplatí cenu podľa podmienok nižšie dohodnutých v tejto Zmluve.

5.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že je v jeho odborných schopnostiach a možnostiach vykonať pre
Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok nižšie dohodnutých v tejto Zmluve.

6.

Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že pojmy uvedené vo Verejnom obstarávaní
majú pre účely tejto Zmluvy rovnaký význam s výnimkou, ak táto Zmluva ustanoví inak.
Akýkoľvek odkaz na ustanovenia príslušnej časti Verejného obstarávania uvedený v tejto Zmluve
a/alebo príslušnú časť ktorejkoľvek prílohy tejto Zmluvy znamená odkaz na uskutočnené
Verejné obstarávanie.
Článok I.
Predmet zmluvy

1.

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo „Rekonštrukcia obvodového
plášťa súboru hospodárskych budov - farma Vidov vrch“ (ďalej aj ako „Dielo“) a záväzok
Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie Diela dohodnutú cenu diela, špecifikovanú
v Článku III. bode 2. tejto zmluvy a poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri realizácii
diela.

2.

Presná špecifikácia Diela spočíva v uskutočnení prác a dodávky materiálu v zmysle podrobného
rozpisu vykonávaných činností, ktorý tvorí Prílohu č. 1 Projektová dokumentácia stavby k tejto
Zmluve. Predmetom Prílohy č. 1 je projektová dokumentácia stavby vypracovaná zodpovedným
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projektantom: Ing. Vlado Čulen, Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica. Predmetné stavebné
činnosti nevyžadujú vydanie stavebného povolenia.
3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo v čase dojednanom v Článku II. bode 1. tejto Zmluvy.

4.

Na zhotovenie Diela môže Zhotoviteľ využiť subdodávateľov, ktorí spĺňajú podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
a u ktorých nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h)
a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný pri uzatvorení Zmluvy uviesť
zoznam subdodávateľov, ktorý obsahuje údaje o všetkých známych subdodávateľoch
Zhotoviteľa v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam
subdodávateľov tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy a obsahuje okrem uvedených údajov aj podiel
plnenia zo Zmluvy v percentách a stručný opis časti Zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky.
Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ sú povinní poskytnúť Objednávateľovi potrebnú súčinnosť pri
preukázaní splnenia podmienok podľa tejto Zmluvy, a to najmä predložením potrebných
dokladov, potvrdení a/alebo vysvetlení podľa požiadaviek Objednávateľa.

5.

V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne na adresu Objednávateľa
uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy oznámiť Objednávateľovi údaje o navrhovanom novom
subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu a dátum narodenia. Subdodávateľov, podľa tohto bodu musia spĺňať podmienky
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní
a nesmú u nich existovať dôvody na vylúčenie podľa ustanovenia § 40 ods. 6 písm. a) až h) a
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek aj bez uvedenia
dôvodu odmietnuť Zhotoviteľom navrhovaného subdodávateľa prípadne odmietnuť navrhovanú
zmenu subdodávateľa. Ustanovenie bodu 4. tohto Článku Zmluvy platí primerane, pričom na
zmenu nového subdodávateľa sa nevyžaduje vyhotovenie dodatku k tejto Zmluve.

6.

Využitím subdodávateľov na plnenie predmetu tejto Zmluvy nie je dotknutá zodpovednosť
Zhotoviteľa za plnenie predmetu tejto Zmluvy.

7.

Okrem zhotovenia Diela, špecifikovaného v bode 2. tohto Článku Zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje
odovzdať Objednávateľovi po ukončení Diela všetku potrebnú dokumentáciu k Dielu, najmä
atesty a certifikáty jednotlivých použitých a zabudovaných materiálov, osvedčenia o skúškach
použitých a zabudovaných materiálov, návody na obsluhu zabudovaných zariadení, revízne
správy, záručné listy a pod.

8.

Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa riadne oboznámil s miestom realizácie
stavby, a to obhliadkou na mieste samom. Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, že všetky podklady,
ktoré mu boli zo strany Objednávateľa poskytnuté za účelom vykonania Diela sú jasné,
zrozumiteľné a dostatočné pre realizáciu Diela.
Článok II.
Čas a miesto plnenia

1.

Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné Dielo podľa Článku I., bod 2 tejto Zmluvy riadne
a včas, t. j. najneskôr do 4 (slovom: štyroch) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto Zmluvy.
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2.

Miestom vykonania Diela je Banskobystrický kraj, Okres Zvolen, vojenský obvod Lešť, k.ú.
Lažteky KN-C 78/17.

3.

Za riadne zhotovené Dielo sa považuje Dielo zhotovené riadne a včas, bez vád a nedorobkov, v
súlade s touto Zmluvou. Záväzok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený dňom ich odovzdania
Zhotoviteľom a písomného potvrdenia prevzatia Objednávateľom na Preberacom protokole.
Článok III.
Cena za dielo

1.

Cena za Dielo, špecifikovaného v Článku I., bode 2. tejto Zmluvy uvedená v Prílohe č. 2 Rozpočet
stavebných prác (ďalej len „Rozpočet“) je stanovená dohodou Zmluvných strán ako cena
pevná.

2.

Cena za vykonanie Diela je:
Celková cena v EUR bez DPH
20% DPH v EUR
Celková cena v EUR s DPH

3.

Presná špecifikácia ceny podľa jednotlivých položiek je uvedená v Rozpočte, ktorý tvorí Prílohu
č. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že tento Rozpočet sa považuje za záväzný
a Zhotoviteľ zaručuje jeho úplnosť. Ceny položiek zostávajú platné aj v prípade, že
Objednávateľ využije svoje právo na rozšírenie alebo zúženie predmetu Zmluvy.

4.

Cena za Dielo, špecifikovaná v bode 2. tohto Článku Zmluvy, je dohodnutá Zmluvnými stranami
ako cena úplná a maximálna, v súlade ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z.

5.

Cena za Dielo zahŕňa cenu za všetky práce a ďalšie plnenia potrebné pre vykonanie Diela, a to
aj za také, ktoré nie sú definované v Rozpočte alebo z neho vyplývajú, ak potreba ich vykonania
bola Zhotoviteľovi zrejmá už v čase uzatvorenia tejto Zmluvy alebo Zhotoviteľ mohol pri
vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzatvorenia Zmluvy zistiť z predloženého rozpočtu
potrebu ich vykonania.
Článok IV.
Fakturácia a platobné podmienky

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za Dielo je splatná po vykonaní Diela na základe faktúry
vystavenej Zhotoviteľom a doručenej Objednávateľovi na jeho adresu, uvedenú v úvode tejto
Zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu za Dielo formou bezhotovostného
prevodu na účet Zhotoviteľa, uvedený v úvode tejto Zmluvy.

3.

Lehota splatnosti faktúry je na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán dohodnutá na
60 (slovom: šesťdesiat) Kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi vzhľadom na
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to, že predmet tejto Zmluvy je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych
a investičných fondov, v rámci implementácie Projektu. Dojednanie dlhšej lehoty na splnenie
peňažného záväzku bolo medzi Zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s ustanovením
§ 340b ods. 1 Obchodného zákonníka. Cena sa považuje na účely tejto Zmluvy za uhradenú
dňom jej odpísania z bankového účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa.
4.

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru bezodkladne po protokolárnom odovzdaní Diela
Objednávateľovi. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované všeobecne
záväznými právnymi predpismi, touto Zmluvou a/alebo bude obsahovať iné nesprávnosti, je
Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu a/alebo doplnenie. V takom prípade
lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej, doplnenej a/alebo správne
vystavenej faktúry Objednávateľovi.

5.

Bankové poplatky Objednávateľa znáša Objednávateľ a bankové poplatky Zhotoviteľa znáša
Zhotoviteľ.

6.

Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie akejkoľvek pohľadávky, ktorá vznikne z tejto Zmluvy,
bez predchádzajúcej písomnej dohody oboch Zmluvných strán.
Článok V.
Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na Diele

1.

Vlastnícke právo k materiálom, prvkom, konštrukciám alebo inému hmotnému majetku, ktoré
Zhotoviteľ použije pri vykonávaní Diela sa stáva vlastníctvom Objednávateľa momentom
zabudovania do Diela, najneskôr však prevzatím Diela.

2.

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (strata, poškodenie a zničenie) na vykonávanom Diele
alebo jeho časti až do jeho riadneho odovzdania Objednávateľovi.
Článok VI.
Práva a povinnosti Objednávateľa

1.

Objednávateľ je oprávnený kontrolovať Dielo na každom stupni jeho vykonávania a priebežne
Zhotoviteľa upozorňovať na vzniknuté vady s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej
lehote. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami,
je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným
vykonávaním a Dielo vykonával riadnym spôsobom.

2.

Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť doklady a listiny potrebné na
riadne splnenie záväzku Zhotoviteľa (ďalej len „dokumentácia“) v prípade ak ide
o dokumentáciu, ktorú nie je Zhotoviteľ schopný zaobstarať bez súčinnosti Objednávateľa. Za
účelom riadneho vykonania Diela je Objednávateľ povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku
potrebnú súčinnosť týkajúcu sa zabezpečenia vyššie uvedenej dokumentácie.
Článok VII.
Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1.

Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo riadne a včas podľa ustanovení tejto Zmluvy a podľa
požiadaviek Objednávateľa.
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2.
3.

Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov
Objednávateľa a v súlade so záujmami Objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, ako
aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa týkajú jeho činnosti vrátane predpisov
na úseku ochrany životného prostredia a nakladania s odpadmi a predpisov týkajúcich sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4.

Zhotoviteľ je povinný umožniť určeným zamestnancom Objednávateľa výkon kontroly plnenia
záväzkov, vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

5.

Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené tretím osobám, ktoré vznikli pri vykonávaní
Diela. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za pracovné úrazy vlastných zamestnancov a za
ich registráciu, evidenciu a hlásenie.

6.

Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonávať len prostredníctvom pracovníkov spôsobilých na vykonanie
Diela.

7.

V prípade vzniku havarijnej situácie z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ pôvodcom
havárie a plní v tomto smere všetky povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy ako aj
z aplikovateľných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v prípade vzniku
havárie túto povinný ihneď oznámiť Objednávateľovi a vykonať nevyhnutné opatrenia na
zabránenie vzniku škôd spôsobených touto haváriou.

8.

Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie čistoty a poriadku na mieste výkonu Diela. Zhotoviteľ sa
zaväzuje po skončení prác na Diele upratať miesto výkonu Diela na vlastné náklady. Zhotoviteľ
nesmie uskladňovať na mieste výkonu Diela materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa
tejto Zmluvy.

9.

Zhotoviteľ je v súvislosti s vykonávaním Diela v rozsahu podľa tejto Zmluvy zodpovedný za
vzniknuté znečistenie a poškodenie životného prostredia a zodpovedá za odstránenie následkov
takéhoto znečistenia a poškodenia, náhradu škody a iné sankcie s tým spojené. Zhotoviteľ o
takejto situácii bezprostredne informuje Objednávateľa.
Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie Diela

1.

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy jeho riadnym
ukončením a odovzdaním Objednávateľovi v termíne podľa Článku II., bod 1. tejto Zmluvy.
Dielo sa považuje za prevzaté dňom podpisu „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ oboma
Zmluvnými stranami.

2.

Za riadne ukončené sa považuje Dielo bez vád, na ktorom budú vykonané všetky skúšky
preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť diela a ktoré spĺňa parametre dohodnuté v tejto
Zmluve vrátane jej príloh.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude pri odovzdaní Diela potrebná súčinnosť
Zhotoviteľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ poskytnúť Objednávateľovi za týmto účelom všetku
potrebnú súčinnosť.

4.

Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude
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Dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu
stanoveného Zhotoviteľom uskutočniť kroky smerujúce k prevzatiu Diela.
5.

Zmluvné strany pri odovzdaní Diela spíšu „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“ (ďalej aj ako
„Protokol“), ktorý bude podpísaný zástupcami oboch Zmluvných strán. Súčasťou Protokolu bude
aj súpis vád a nedorobkov, ako aj výsledky vykonaných skúšok, atestov a revízne správy,
prípadne ďalšie potrebné potvrdenia orgánov verejnej správy. Protokol musí obsahovať aj
vyjadrenie Objednávateľa k Dielu predloženému na prevzatie.

6.

Vady Diela, zrejmé už pri jeho preberaní, je Objednávateľ povinný reklamovať už v Protokole,
najneskôr však v lehote 15 dní odo dňa podpisu Protokolu.

7.

V závislosti od stavu zhotoveného Diela, zmluvné strany v Protokole uvedú alternatívne jednu z
nasledujúcich skutočností:
a)
b)

c)

Ak sa zistí, že Dielo nemá vady, Objednávateľ vyhlási jeho bezvýhradné prevzatie.
Ak sa zistí, že Dielo má menšie vady, ktoré samy o sebe alebo v spojení s inými nebránia
plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného Diela a neznižujú jeho hodnotu
Objednávateľ vyhlási prevzatie Diela s výhradou. V Protokole bude v tomto prípade
uvedené o aké vady sa jedná, a tiež lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný vykonať
odstránenie jednotlivých vád. Ak Zhotoviteľ zistené vady odstráni, Objednávateľ vyhlási
zrušenie výhrady.
Ak sa zistí, že Dielo má vady, ktoré v podstatnej miere znižujú jeho hodnotu alebo
spôsobilosť použitia na stanovený účel Objednávateľ dielo neprevezme, pričom dôvody
neprevzatia Diela je Objednávateľ povinný zaznamenať v stavebnom denníku alebo
v Protokole. V takom prípade je Zhotoviteľ naďalej zaviazaný odovzdať Objednávateľovi
riadne vykonané Dielo.
Článok IX.
Zodpovednosť za vady Diela a záruka

1.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v súlade s podmienkami stanovenými touto
Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, a že si počas
záručnej doby zachová vlastnosti, dojednané v tejto Zmluve.

2.

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania a prevzatia
Objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela vzniknuté aj po tomto čase, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za vady Diela v rozsahu
záruky za akosť.

3.

Vadou diela sa rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela, stanovených
v tejto Zmluve, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a v príslušných technických
normách. Za vady diela sa považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je Zhotoviteľ
povinný odovzdať Objednávateľovi spolu s Dielom.

4.

Záručná doba je 60 (šesťdesiat) mesiacov.

5.

Záručná doba podľa bodu 4. tohto Článku začína plynúť odo dňa prevzatia Diela ako celku
Objednávateľom.
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6.

Ak sa na Diele vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Objednávateľ povinný u Zhotoviteľa
reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 15 (pätnásť) dní odo dňa keď sa
o nich Objednávateľ dozvedel. Reklamácia musí byť vykonaná písomne a musí byť doručovaná
Zhotoviteľovi na adresu jeho sídla.

7.

Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi umožniť na základe reklamácie odstrániť vadu jej
opravou, prípadne dodaním chýbajúcich alebo náhradných častí Diela. Ak sa ukáže, že vada je
neodstrániteľná spôsobom uvedeným v prvej vete tohto bodu má Objednávateľ právo
požadovať zľavu z ceny Diela.

8.

Zhotoviteľ je povinný reklamované vady odstrániť, pričom všetky náklady, ktoré vzniknú v
súvislosti s odstránením vád znáša Zhotoviteľ.

9.

Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 5 (piatich) pracovných dní od jej doručenia a
navrhnúť Objednávateľovi spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. Zhotoviteľ
sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu do 15 (pätnástich) dní od jej oznámenia, ak sa Zmluvné
strany nedohodnú inak.

10. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vady, ani v primeranej lehote poskytnutej mu
Objednávateľom na odstránenie vád a v naliehavých prípadoch aj v prípade, ak
hrozí bezprostredné riziko vzniku škôd a nie je možné čakať na odstránenie vád priamo
Zhotoviteľom, má Objednávateľ právo odstrániť tieto vady sám, alebo poveriť odstránením vád
tretiu osobu. Objednávateľovi vzniká v takomto prípade voči Zhotoviteľovi nárok na náhradu
nákladov s tým spojených.
11. Po odstránení reklamovanej vady Zhotoviteľ vyhotoví súpis skutočne vykonaných prác a v
prípade potreby aj revíznu správu a vykoná všetky potrebné ďalšie úkony tak, aby Dielo bolo
plne funkčné.
12. Ak Objednávateľ požaduje zľavu z ceny, má Objednávateľ nárok na zľavu zodpovedajúcu
rozdielu medzi hodnotou, ktorú by malo Dielo bez vád, a hodnotou, ktorú má Dielo dodané s
vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne
plnenie.
13. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za ktoré
popiera, ak ich odstránenie neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením
takýchto vád, bude dohodnutá Zmluvnými stranami.
14. Po odstránení vád a nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo po odstránení
reklamovaných vád, pripraví Zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia oboch
Zmluvných strán.
15. Záručná doba neplynie počas doby, v ktorej Objednávateľ nemohol Dielo ako celok užívať pre
vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V takom prípade sa plynutie záručnej doby preruší dňom
uplatnenia nároku Objednávateľa zo zodpovednosti za vady (dňom odoslania písomnej
reklamácie Zhotoviteľovi), v dôsledku ktorej nemožno dielo riadne užívať. Za riadne užívanie sa
považuje plynulá a bezpečná prevádzka Diela ako celku.
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Článok X.
Práce naviac
1.

Ak zo strany Objednávateľa dodatočne vznikne požiadavka na zmenu rozsahu plnenia predmetu
tejto Zmluvy (zmena množstva stavebných materiálov, technológií, prác a pod.), ktoré budú
mať dopad na dohodnutú Cenu za Dielo, Objednávateľ sa zaväzuje túto skutočnosť
Zhotoviteľovi písomne oznámiť a súčasne ho požiada o predloženie cenovej ponuky podľa bodu
3 tohto Článku Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavky Objednávateľa na zmenu
rozsahu plnenia predmetu Zmluvy.

2.

Na účely tejto Zmluvy sa za práce naviac považujú akékoľvek zmeny v rozsahu plnenia podľa
tejto Zmluvy v prípade, ak v dôsledku tejto zmeny vznikne potreba zvýšenia množstva použitého
materiálu, technológií, stavebných prác a pod.

3.

Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi cenovú ponuku na zmenu rozsahu plnenia
predmetu Zmluvy spolu so všetkými podkladmi, ktoré sú potrebné pre jej vyhodnotenie, a to
najneskôr do 15 (pätnásť) pracovných dní od doručenia oznámenia Objednávateľa podľa bodu
1. tohto Článku Zmluvy. Doručené cenové ponuky budú predmetom vzájomného rokovania.

4.

V cenovej ponuke Zhotoviteľ kvantifikuje jednotlivé práce, služby alebo tovary, ktoré sa majú
dodatočne vykonať alebo na základe oznámenia Objednávateľa nebudú vykonané. Cena zmien
bude stanovená tou istou metodikou ako zmluvná cena. Pre ocenenie zmien sa použijú
jednotkové ceny uvedené v Rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

5.

V prípade prác naviac Zhotoviteľ v cenovej ponuke zároveň špecifikuje termín vykonania týchto
prác.

6.

Po doručení cenovej ponuky prerokujú zástupcovia Zhotoviteľa a Objednávateľa, a ak je to
účelné aj ďalšie osoby, ktorých účasť je potrebná (napr. projektant) požadované zmeny v plnení
predmetu Zmluvy a zhotoví sa dodatok k tejto Zmluve.

7.

Pokiaľ Zhotoviteľ realizoval práce, služby alebo zabezpečil tovary, ktoré neboli samostatne
špecifikované v rozpočte, ale potreba vykonania ktorých bola zrejmá alebo zistiteľná už v čase
uzavretia tejto Zmluvy alebo potrebu vykonania, ktorých mohol Zhotoviteľ pri vynaložení
odbornej starostlivosti zistiť ešte pre uzatvorením tejto Zmluvy, je cena týchto prác, služieb a
tovarov už zahrnutá v Cene za dielo, špecifikovanej v Článku III., bode 2. tejto Zmluvy.

8.

Zmeny, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zmenu času plnenia alebo na Cenu Diela môžu byť
vykonané iba na základe dodatku k tejto zmluve.

9.

Zmluvné strany berú na vedomie, že dodatky k Zmluve musia byť uzatvorené v súlade s § 18
zákona o verejnom obstarávaní.
Článok XI.
Prerušenie vykonávania Diela

1.

Objednávateľ môže písomne požiadať Zhotoviteľa, aby tento na určenú dobu prerušil
vykonávanie Diela alebo jeho časti. V takom prípade je Zhotoviteľ povinný vykonať také
opatrenia, aby sa náklady spojené s dočasným prerušením vykonávania Diela alebo jeho časti
obmedzili na minimálnu úroveň.
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2.

Zhotoviteľ má nárok na náhradu nákladov, ktoré preukázateľne a účelne vynaložil v súvislosti s
takýmto prerušením. Zhotoviteľ je povinný pred vynaložením takýchto nevyhnutných nákladov
vyžiadať si predchádzajúci súhlas Objednávateľa s presnou špecifikáciou takýchto nákladov po
ich vecnej stránke a špecifikáciou ceny takýchto nákladov. Bez predchádzajúceho odsúhlasenia
zo strany Objednávateľa nevzniká Zhotoviteľovi nárok na ich náhradu zo strany Objednávateľa.
Počas prerušenia realizácie Diela v zmysle tohto Článku Zmluvy sa Zhotoviteľ nedostáva do
omeškania s realizáciu Diela a o dobu takéhoto prerušenia sa predlžuje čas plnenia,
špecifikovaný v Článku II., bode 1. tejto Zmluvy.
XII.
Omeškanie Zhotoviteľa

1.

V prípade, ak dôjde k omeškaniu Zhotoviteľa s vykonávaním Diela alebo jeho časti je Zhotoviteľ
povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o dôvodoch omeškania a
predpokladanej dĺžke omeškania. Rovnakú povinnosť má Zhotoviteľ aj v prípade ak sa
s prihliadnutím na všetky okolnosti dá predvídať, že Zhotoviteľ sa dostane do omeškania.

2.

Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o predpokladaných dôsledkoch omeškania na
plnenie ostatných zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy.
XIII.
Zmluvné sankcie

1.

V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží termín plnenia, ku ktorému sa zaviazal v Článku II., bod 1.
tejto Zmluvy a v uvedenom termíne neodovzdá Objednávateľovi celé Dielo, je Zhotoviteľ
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR (slovom: tisíc eur) z Ceny diela za
každý, čo aj začatý deň omeškania.

2.

Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením reklamovanej vady v zmysle tejto Zmluvy, má
Objednávateľ po márnom uplynutí lehoty na jej odstránenie, právo uplatniť zmluvnú pokutu vo
výške 100,- EUR (slovom: jednosto eur) za každý deň omeškania a to za každý neodstránený
nedostatok zvlášť. Svoje rozhodnutie bude uplatňovať vo forme penalizačnej faktúry.

3.

Zaplatením zmluvných pokút sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti existujúce vady odstrániť.

4.

V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je Objednávateľ povinný zaplatiť
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

5.

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej zmluvnej strany na náhradu
škody v plnej výške.
XIV.
Odstúpenie od Zmluvy

1.

Každá zo Zmluvných strán má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto
Zmluve alebo ak druhá Zmluvná strana podstatne poruší svoje zmluvné povinnosti.

2.

Porušenie Zmluvy sa považuje za podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu vedela v
čase uzavretia tejto Zmluvy, alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel
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3.

Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá
Zmluvná strana nebude mať pri takomto porušení záujem na plnení podľa tejto Zmluvy. Pri
pochybnostiach sa predpokladá, že porušenie Zmluvy je nepodstatné.
Odstúpenie od Zmluvy sa musí vykonať písomne a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane.
Odstúpenie od Zmluvy nadobúda právne účinky dňom doručenia oznámenia o odstúpení od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

4.

Výdavky alebo náklady, ktoré vznikli Zhotoviteľovi pri plnení tejto Zmluvy do okamihu odstúpenia
od Zmluvy, je Objednávateľ povinný uhradiť len v prípade, ak boli činnosti alebo výkony, na
ktoré sa tieto výdavky alebo náklady viažu, poskytnuté Objednávateľovi do okamihu odstúpenia
od Zmluvy. Objednávateľ uhradí tieto výdavky alebo náklady do výšky účelne vynaložených
nákladov, pričom výšku týchto nákladov musí Zhotoviteľ preukázať. Zhotoviteľ musí svoj nárok
na úhradu týchto výdavkov alebo nákladov preukázať do 1 (jedného) mesiaca od dňa zániku
tejto Zmluvy, v opačnom prípade tento nárok zaniká.

5.

Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto Zmluvy
ani nárokov na zaplatenie zmluvných pokút medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré
podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto
Zmluvy.
Článok XVI.
Osobitné ustanovenia

1.

Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom Zmluvy sa stáva súčasťou Systému finančného
riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu,
ako aj Systému riadenia štrukturálnych fondov a zaväzujú sa postupovať v súlade so Systémom
finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného
a rybárskeho fondu, ako aj Systémom riadenia štrukturálnych fondov pre programové obdobie
2014-2020 v platnom znení.

2.

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a poskytnúť súčinnosť pri výkone kontroly orgánu
oprávnenému vykonávať kontrolu podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom
z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon o príspevku poskytovanom z EŠIF“) a podľa článku 72 a nasl. Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde,
Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom
námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom
námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Ú. v.
EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320 – 469 (ďalej len „Nariadenie č. 1303/2013“) a/alebo subjektom a
osobám povereným oprávnenými orgánmi podľa Zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF a
podľa článku 72 a nasl. Nariadenia č. 1303/2013 na výkon kontroly.

3.

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly a vnútorného auditu, vytvoriť vhodné podmienky a
poskytnúť súčinnosť na ich vykonanie oprávneným orgánom; v prípade porušenia tejto
povinnosti môžu byť Zhotoviteľovi uložené pokuty v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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4.

Zhotoviteľ má povinnosť prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek
situácii, ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie Zmluvy. Konflikt záujmov by
mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej
spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných
záujmov. Každý konflikt záujmov, ktorý vznikne počas plnenia Zmluvy, musí byť bezodkladne
písomne oznámený Objednávateľovi. V prípade konfliktu záujmov Zhotoviteľ okamžite prijme
všetky opatrenia potrebné na jeho ukončenie.

5.

Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a
efektívnosťou v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami. Podrobnejší rozsah Diela
zhotoveného Zhotoviteľom a povinností Zhotoviteľa je stanovený v ostatných ustanoveniach
Zmluvy a vo Verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vytvorenia vzťahov, ktoré
by mohli ohroziť jeho nezávislosť alebo nezávislosť svojich zamestnancov.

6.

Zhotoviteľ je povinný konať lojálne a nestranne a v súlade s pravidlami alebo etickým kódexom
svojej profesie a s primeranou diskrétnosťou. Predovšetkým je povinný zdržať sa vydávania
akýchkoľvek verejných vyhlásení týkajúcich sa Projektu alebo Diela bez predchádzajúceho
súhlasu Objednávateľa. Nesmie sa zapájať do žiadnych aktivít, ktoré sú v rozpore s jeho
povinnosťami podľa tejto Zmluvy. Nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa žiadnym spôsobom zaväzovať, a o tejto svojej povinnosti je povinný informovať
tretie strany.
Článok XVII.
Záverečné ustanovenia

1.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto Zmluvy,
že mu rozumejú a nemajú k nemu žiadne výhrady, na znak čoho Zmluvu vlastnoručne
podpisujú.

2.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že túto Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, nie
v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, že sú plne spôsobilé na právne úkony, a že
ich zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné.

3.

Vo veciach výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvný vzťah, založený touto Zmluvou,
sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a ďalšími aplikovateľnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4.

Túto Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme
očíslovaného písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami.

5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude poskytovať tretím osobám žiadne informácie, ktoré sa dozvie
v súvislosti s prípravou a realizáciou diela. Zhotoviteľ vykoná opatrenia, smerujúce k tomu, aby
bol tento záväzok prenesený aj na subdodávateľov, právnické a fyzické osoby, ktoré v súvislosti
s realizáciou Diela prídu do styku so skutočnosťami, tvoriacimi obsah obchodného tajomstva
Objednávateľa.

6.

Táto Zmluvy nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluvné strany
sa podľa prvej vety ustanovenia § 36 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
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neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) dohodli, že táto Zmluva nadobúda
účinnosť:
(i) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom
vlády Slovenskej republiky na webovom sídle http://www.crz.gov.sk (ustanovenie § 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka) a súčasne
(ii) doručením oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi, ktorým Objednávateľ Zhotoviteľovi
oznámil:
a)

nezistenie nedostatkov z kontroly vykonanej v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy zo
strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na realizáciu Projektu
v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo
b) pripustenie financovania predmetu Zmluvy zo strany poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku na realizáciu Projektu.
7.

Táto zmluva o dielo je vypracovaná v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana
obdrží dva rovnopisy.

8.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, a to:
a) Príloha č. 1: Projektová dokumentácia stavby,
b) Príloha č. 2: Rozpočet stavebných prác,
c) Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov.

V Pliešovciach dňa [•]

V [•] dňa [•]

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

____________________________________
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ

_____________________________________

(Obchodné meno, názov)
(meno, funkcia)
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Príloha č. 1

Projektová dokumentácia stavby

Projektová dokumentácia stavby vypracovaná zodpovedným projektantom: Ing. Vlado Čulen,
Slnečná 40, 974 04 Banská Bystrica, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy avšak sa k nej
neprikladá.
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Príloha č. 2:

Rozpočet stavebných prác

Prílohu doplní uchádzač.
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Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

Obchodné meno alebo názov Zhotoviteľa
Adresa sídla alebo miesto podnikania
IČO

Na uskutočnení predmetu Zmluvy (zhotovení Diela)
-

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami.*

-

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:*

P.
č.

Meno a priezvisko
alebo obchodné
meno alebo názov
subdodávateľa;
Adresa sídla alebo
miesta podnikania

Identifikačné číslo
alebo dátum
narodenia, ak
nebolo pridelené
identifikačné číslo

Meno a priezvisko,
adresa trvalého pobytu
a dátum narodenia osoby
oprávnenej konať za
subdodávateľa

IČO

Podiel
plnenia
Zmluvy v %

Predmet
subdodávok

1.
2.
3.

V ____________, dňa __.__.2022
Za spoločnosť _____________:
______________________________**

* Nehodiace sa prečiarknite
**Podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného
registra, v ktorom je uchádzač zapísaný alebo osoba splnomocnená. V prípade skupiny – splnomocneným členom skupiny.

