VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR - ŠTÁTNY PODNIK
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle Príručky k obstarávaniu tovarov,
stavebných prác a služieb pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a Usmernenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov,
stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020
„Modernizácia a rekonštrukcia manipulačných a výustných objektov rybníkov“
1. Identifikačné údaje Vyhlasovateľa
Názov:
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
Adresa:
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
IČO:
31577920
Osoba oprávnená konať za verejného bankové informácie:
obstarávateľa:
SK6756000000000017316001
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
BIC (SWIFT): KOMA SK 2X
2. Identifikačné údaje kontaktného miesta
Názov:
PP & P Co., s.r.o.
Adresa:
Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
IČO:
35 933 852
Osoba oprávnená konať za Spoločnosť:
Ing. Lucia Veselská, konateľ

kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
telefón: +421 2 44888875
e-mail: pppco@pppco.sk

3. Označenie obstarávania
Názov predmetu zákazky:
Modernizácia a rekonštrukcia manipulačných a výustných objektov rybníkov.
Druh zákazky:
Uskutočňovanie stavebných prác
Dodania tovarov
Poskytovania služieb

☒
☐
☐
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4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia manipulačných a výustných objektov na
rybníkoch č.1, 2. a 3. Z pohľadu technického stavu objektov sa jedná o nevyhnutný zásah, aby sa
predišlo možným škodám. Projekt sa snaží v plnej miere rešpektovať súčasnú formu a technické
usporiadanie objektov, z dôvodu minimalizovania zásahov do ostatných častí konštrukcii
samotných rybníkov. Funkčný účel a využitie objektov je zamerané na chov rýb, pričom tento bude
zachovaný aj po ukončení prác. Členenie stavby je na objekty podľa jednotlivých rybníkov:
- rybník č. 1
- rybník č. 2
- rybník č. 3
Navrhované opatrenia predstavujú riešenie zistených závad na vodných stavbách počas výkonu
technicko-bezpečnostného dohľadu. Jedná sa o vyspravenie trhlín a vypadnutých kusov betónu
a cementových omietok na stavebných konštrukciách, výmenu kovových konštrukcií hrablíc a ich
podporných konštrukcií, výmenu hradiacich konštrukcií a ich manipulačných a vodiacich súčastí,
ošetrenie zábradiel a iných kovových konštrukcií vo forme obrúsenia starých náterov a aplikácie
nových antikoróznych náterov. Pre rybník č. 2 sa tieto práce budú týkať aj bezpečnostného prepadu.
Podrobne uvedené v projektovej dokumentácii stavby a výkaze výmer, ktoré tvoria neoddeliteľné
prílohy tejto Výzvy.
Hlavné miesto uskutočňovania stavebných prác
katastrálne územie Riadok, okres Malacky, Bratislavský kraj.
NUTS kód:
SK01
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
195 891,17 EUR bez DPH.
Na zadanie predmetnej zákazky uplatní Vyhlasovateľ postup podľa Usmernenia Pôdohospodárskej
platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z
PRV SR 2014 - 2020.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný kód CPV
45247000-0 Výstavba priehrad, kanálov, zavlažovacích kanálov a akvaduktov
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník: Dodatočné kódy CPV
45221220-0 Priepusty
45232451-8 Odvodňovacie a povrchové práce
Dodatočný kód CPV, doplnkový slovník: Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia
Obdobie v mesiacoch (od zadania zákazky): 3 (tri) mesiace.
5. Podmienky účasti
5.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
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1.) Obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia - je oprávnený uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač preukazuje splnenie
predmetnej podmienky účasti podľa tohto odseku dokladom o oprávnení uskutočňovať
stavebné práce.
2.) Čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen štatutárneho orgánu,
ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli právoplatne odsúdení za trestný čin
korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, za trestný čin legalizácie
príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny, alebo za trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
podpísané uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača.
3.) Čestné vyhlásenie, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, podpísané uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za
uchádzača.
4.) Čestné vyhlásenie uchádzača, že nie je v konkurze, likvidácii, reštrukturalizácii a nie je voči
nemu vedené exekučné konanie, podpísané uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými
konať za uchádzača.
5.) Hospodársky subjekt zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“) je oprávnený nahradiť doklady požadované v ods. 2 až 4.
čestným vyhlásení o zapísaní hospodárskeho subjektu do predmetného Zoznamu. Predložené
čestné vyhlásenie musí obsahovať prehlásenie uchádzača, že skutočnosti dokladované v čase
zápisu do tohto Zoznamu sú platné v lehote na prekladania ponúk a musí byť podpísané
uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača.
5.2. Ekonomické a finančné postavenie
Neuplatňuje sa.
5.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
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 odberateľom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Týmto spôsobom uchádzač preukáže uskutočnenie stavebných prác pri výstavbe/rekonštrukcii
vodných stavieb podľa § 52 zákona ods. 1 písm. a), b), c) zákona č. 364/2004 Z. z o vodách a o
zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (vodný zákon), resp. podľa obdobného právneho predpisu platného v krajine Európskej
únie v minimálnej úhrnnej hodnote stavby vo výške 195 000,00 EUR bez DPH.
Vyhlasovateľ bude posudzovať realizované stavby spôsobom uvedeným v Usmernení
Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb
financovaných z PRV SR 2014 – 2020, článok 4. Obsah dokumentácie predloženej
poskytovateľovi, bod g).

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR - ŠTÁTNY PODNIK
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

6. Ďalšie osobitné podmienky
Plnenie zmluvy podlieha osobitným podmienkam
Áno
Nie

☐
☒

Opis osobitných podmienok:
Neuplatňuje sa.
7. Druh postupu
Druh postupu
Na zadanie predmetnej zákazky uplatní Vyhlasovateľ postup podľa Usmernenia Pôdohospodárskej
platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z
PRV SR 2014 - 2020.
Predloženie ponuky
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Vyhlasovateľ vylúči ponuku
predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na
adresu uvedenú v tomto bode a v lehote na predkladanie ponúk uvedenú v tomto bode. V prípade,
ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia
ponuky na kontaktné miesto podľa bodu 2.
Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) obchodné meno alebo názov uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov všetkých členov tejto
skupiny,
b) sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov
všetkých členov tejto skupiny,
c) označenie „SÚŤAŽ“,
d) označenie heslom: „Modernizácia a rekonštrukcia manipulačných a výustných objektov
rybníkov“.
Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
1) Všeobecné informácie o uchádzačovi podľa prílohy č. 1 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 a s vyznačením dátumu vyhotovenia dokladu,
2) 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 a s vyznačením dátumu vyhotovenia dokladu,
3) Potvrdenia a doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti, požadované v bode 5. tejto Výzvy. Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Vyhlasovateľ bude aplikovať ustanovenia § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
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4)

5)

Cenová ponuka uchádzača podľa bodu 7. tejto Výzvy podpísaná 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 a s vyznačením dátumu vyhotovenia dokladu.
Dokument s časťou znenia obchodných podmienok uskutočnenia predmetu zákazky podľa
Prílohy č. 3 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 a s vyznačením dátumu
vyhotovenia dokladu.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality
☐
Náklady/Cena
☒
Vyhlasovateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré
súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk (ďalej len „kritérium“) je najnižšia cena predmetu
zákazky bez dane z pridanej hodnoty vyjadrená v eurách, stanovená podľa výkazu výmer, ktorý
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.
Úspešnou bude ponuka uchádzača, ktorý poskytne Vyhlasovateľovi najnižšiu (celkovú) cenu za
predmet 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.
1.) Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
2.) Cena za uskutočnenie prác (Diela) musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a ostatných súvisiacich
právnych predpisov.
3.) Uchádzač priradí/uvedie v navrhovanej zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Celková cena za
uskutočnenie predmetu zákazky je daná súčtom jednotkovej ceny a požadovaného množstva.
Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky,
súčet/sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa
výkazu výmer a dodávok na vymedzenú mernú jednotku vrátane jej množstva podľa výkazu
výmer projektu, technických špecifikácií a podľa textovej časti dokumentácie stavebných
prác. V prípade, že ponuka uchádzača bude úspešná, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky
na zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností uchádzača,
a to najmä z nesprávneho alebo nepresného ocenenia predmetu zákazky podľa tejto časti
Výzvy.
4.) Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov a výrobkov zodpovedajúcich
technických noriem podľa všeobecne záväzným predpisom. V prípade konkrétnych
technických a výrobných označení materiálov a zariadení špecifikovaných v projektovej
dokumentácii a výkaze výmer, Vyhlasovateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie za predpokladu
rovnakých alebo vyšších technických parametrov.
5.) Navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v eurách (€), zaokrúhlená maximálne na dve
(2) desatinné miesta. Pod cenou sa rozumie suma, ktorej hodnota je vyššia ako 0,00 eur.
6.) Uchádzač predloží rozpočet členený podľa položiek uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí
prílohu tejto Výzvy (predkladá sa v písomnej aj elektronickej podobe na CD/DVD/USB nosiči
vo formáte, ktorý umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov).
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7.) 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.
8.) 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.
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predkladať ponuky
Úradný jazyk/úradné jazyky EÚ: CS, SK
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty v 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.
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2017, 10:00 hod.
Miesto: PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava, úradné hodiny pracovné dni utorok
– štvrtok, od 9.00 do 11.00 hod., dňa 27.09.2017 od 9.00 do 10.00 hod.
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 27.09.2017, 11:00 hod.
Miesto: PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Áno.
Vyhlasovateľ umožňuje účasť na otváraní častí ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou
zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny
orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok
s ponukami preukazom totožnosti a platným výpisom z obchodného/živnostenského registra.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, platným výpisom z
obchodného/živnostenského registra a splnomocnením na zastupovanie. Komisia overí
neporušenosť ponúk a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených
Vyhlasovateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
8. Preskúmanie ponúk
Vyhodnocovanie ponúk Vyhlasovateľom je neverejné. Vyhlasovateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska
splnenia požiadaviek Vyhlasovateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť
informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak Vyhlasovateľ identifikuje nezrovnalosti alebo
nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie
ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej
zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
Vyhodnocovanie ponúk Vyhlasovateľ vykoná postupom podľa § 53 zákona o verejnom
obstarávaní.

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR - ŠTÁTNY PODNIK
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce

9. Doplňujúce informácie
Ďalšie doplňujúce informácie
1.) 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 obstarávania.
2.) V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné písomné
splnomocnenie pre člena skupiny dodávateľov, ktorý má právnu subjektivitu, na komunikáciu
s Vyhlasovateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov
v rámci celého procesu obstarávania. Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu
dodávateľov budú voči obstarávateľovi záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť podpísané
všetkými členmi skupiny dodávateľov.
3.) Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu zo súťažných ponúk a zrušiť
obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo
obstarávanie, ak sa v priebehu postupu obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného
zreteľa, pre ktoré nemožno od Vyhlasovateľa požadovať, aby v obstarávaní pokračoval, najmä
ak sa zistilo porušenie, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok obstarávania,
ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených
ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.
4.) Predmet zákazky bude spolufinancovaný z fondov Európskej únie, Operačný program Rybné
hospodárstvo 2014-2020.
5.) 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, pričom obsahu
týchto dokumentov je dostupný na webovej stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9346.
6.) 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.
7.) Úspešný uchádzač je povinný do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia
o vyhodnotení ponúk doručiť Vyhlasovateľovi
a) výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej rady
prípadne prokuristu nie starší ako 3 (tri) mesiace,
b) výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 (tri) mesiace.
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Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej
republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré
z uvedených dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu (§ 32 odsek 4 zákona o verejnom obstarávaní).
9. Zoznam príloh
Označenie príloh:
1.) Všeobecné informácie o uchádzačovi.
2.) Prehlásenie uchádzača.
3.) Obchodné podmienky (Zmluva o dielo).
4.) Výkaz výmer.
5.) Projektová dokumentácia.
10. Podpis osoby oprávnenej konať za verejného obstarávateľa
titul, meno, priezvisko:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
podpis:

miesto a dátum:
Pliešovce, dňa 31. 08. 2017
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Príloha č. 1
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
1.

Názov spoločnosti
....................................................................................................................................................

2.

Adresa registrácie
....................................................................................................................................................
Telefón ...................................... Fax .................................... E-mail ........................................

3.

Identifikačné údaje a štátne príslušnosti štatutárneho orgánu / členov štatutárneho orgánu
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

4.

Právna forma
(fyzická osoba, právnická osoba, skupina dodávateľov, združenie, atď.)
....................................................................................................................................................

5.

Zatriedenie spoločnosti – malý a stredný podnik:

ÁNO/NIE

6.

Spoločnosť je zo štátu, ktorý nie je členom EÚ:

ÁNO/NIE

7.

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 konečných užívateľov výhod: ÁNO/NIE

8.

Majetková účasť v spoločnosti
Podiely (%)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

9.

Názov (názvy) a adresa (adresy) spoločnosti (spoločností), ktoré sa budú podieľať
na Zákazke, a či ide o materskú spoločnosť/dcérsku spoločnosť/organizačnú
zložku/subdodávateľa/iné:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Podpis: .............................................................
(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 dodávateľov –
splnomocneným členom skupiny.

Dátum: .............................................................
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Príloha č. 2
PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA
My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že:
V súlade s podmienkami Výzvy na predloženie ponuky zo dňa 31. 08. 2017, zverejnená na
http://www.vlm.sk/vyberove-konania, a časovými termínmi v nej uvedenými, ponúkame
uskutočnenie stavebných prác (predmetu zákazky) bez výhrad alebo obmedzení: Modernizácia
a rekonštrukcia manipulačných a výustných objektov rybníkov.
2.
Cena našej ponuky je:
2.1. Bez DPH/iné dane:
.............................................. EUR
(slovom ......................................................
....................................... EUR)
2.2. DPH:
.............................................. EUR
(slovom ......................................................
....................................... EUR)
2.3. Cena vrátane DPH:
.............................................. EUR
(slovom ......................................................
....................................... EUR)
1.

3.

4.

5.
6.

7.

Predkladáme túto ponuku v našom mene a [ako člen v <skupine dodávateľov> vedenej <názov
vedúceho člena/nami> pre toto 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.]
Vyhlasujeme, že vo svojej navrhovanej cene sme zohľadnili všetky náklady na poskytnutie
služieb, predvídateľné riziká a neistoty majúce dopad na náklady súvisiace s plnením Zmluvy
o dielo.
Vyhlasujeme, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
Vyhlasujeme, že sme:
(i) nepredložili ani nepredložíme ponuku akejkoľvek povahy, z ktorej by nám na základe
Zmluvy o dielo mohla vyplynúť nejaká výhoda,
(ii) sa nesnažili a ani sa nebudeme snažiť o získanie žiadnej finančnej alebo hmotnej 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.
Ak by nastala akákoľvek zmena v hore uvedených okolnostiach a v ktoromkoľvek štádiu
realizácie Zmluvy o dielo, budeme o nej okamžite informovať Vyhlasovateľa.

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
OBCHODNÉ PODMIENKY
1.1. Výsledkom obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo, ktorej predmetom bude záväzok
budúceho Zhotoviteľa poskytnúť plnenie v súlade s ustanoveniami § 536 ods. 2 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“).
1.2. Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že Vyhlasovateľ ako povinná osoba v zmysle
§ 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti
zverejňovania faktúr a objednávok a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného
zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
a dopĺňajú niektoré zákony a predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich
identifikačných údajov uvedených na Zmluve o dielo alebo inom doklade, ktorý sa povinne
zverejňuje.
1.3. Vyhlasovateľ stanovuje minimálne obchodné/zmluvné podmienky uskutočnenia predmetu
zákazky, ktoré je uchádzač povinný prevziať/zohľadniť vo svojom návrhu Zmluvy o dielo.
Uchádzač nie je oprávnený tieto minimálne podmienky meniť. Uchádzač je oprávnený
doplniť vo svojom návrhu zmluvy tieto minimálne podmienky, resp. doplniť ďalšie (zmluvné)
podmienky, ktoré však nesmú:
e) byť v rozpore s Vyhlasovateľom stanovenými minimálnymi podmienkami, ani ich nesmú
meniť alebo upravovať;
f) meniť povahu alebo rozširujú rozsah zmluvy;
g) meniť ekonomickú rovnováhu v prospech uchádzača.
1.4. Uzavretá Zmluva o dielo nesmie byť v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
1.5. Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným
Vyhlasovateľom.
Minimálny obsah zmluvných podmienok:

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“ alebo „ZoD“) na zhotovenie stavby
„Modernizácia a rekonštrukcia manipulačných a výustných objektov rybníkov“
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
1. Objednávateľ:
Sídlo:
Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce
V zastúpení:
Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ
IBAN:
SK87 8180 0000 0070 0056 3593
SWIFT (BIC):
SPSRSKBAXXX
IČO:
31 577 920
DIČ:
2020475479
IČ DPH:
SK2020475479
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. 115/S.
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(ďalej len „Objednávateľ“)
2. Zhotoviteľ:
Sídlo:

[•]
[•]

V zastúpení:
[•]
IBAN (pre euro):
[•]
SWIFT (BIC):
[•]
IČO:
[•]
DIČ:
[•]
IČ DPH:
[•]
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu [•], oddiel: [•], vložka č. [•] / živnostenskom registri
Obvodného úradu v [•], č. živnostenského registra [•]
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“)

1.

2.

3.

4.

Preambula
Objednávateľ vyhlásil súťaž na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je zhotovenie
diela „Modernizácia a rekonštrukcia manipulačných a výustných objektov rybníkov“ (ďalej ako
„projekt“), Výzva na predloženie ponuky zverejnená dňa 31. 08. 2017 na webovom
sídle http://www.vlm.sk/vyberove-konania a inzerátom v Hospodárskych novinách dňa
05. 09. 2017 (ďalej ako „Obstarávanie“). Do predmetného Obstarávania predložil súťažnú
ponuku aj Zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v Obstarávaní,
zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob
realizácie predmetu zmluvy.
Na výkon činností Stavebného dozoru v mene Objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov pri realizácii predmetu Diela Objednávateľ vymenuje Stavebný dozor. Pred začatím
prác Objednávateľ zašle písomnú informáciu Zhotoviteľovi o Stavebnom dozore. Stavebný
dozor bude oprávnený odsúhlasovať súpisy prác Zhotoviteľa a vydávať záväzné pokyny (ďalej
„pokyny“) v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu Diela a pre
odstránenie akýchkoľvek vád. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia
Stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ do 3 (troch) dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy poverí trvalým riadením prác
na stavenisku Stavbyvedúceho. Stavbyvedúci Zhotoviteľa bude mať oprávnenie na výkon
Stavbyvedúceho v zmysle zákona č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. obdobné osvedčenie vydané
v krajine EÚ.
Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy a pre účely interpretácie majú nasledovné poradie
záväznosti (uvedené v zostupnom poradí):
(a) Zmluva o Dielo
(b) Ocenený výkaz výmer (ďalej len „rozpočet“)
(c) Projektová dokumentácia stavby.
Dodatky Zmluvy budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokumenty, ktoré upravujú.
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1.

2.

3.

4.
5.

6.

I.
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami stavebného povolenia (iného
povolenia, ktoré ho nahrádza) a vyjadreniami všetkých dotknutých subjektov, podmienkami pre
najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými STN (alebo DIN či EN v
prípade, že príslušné slovenské normy neexistujú), pričom za najvyššiu akosť Zmluvné strany
považujú Dielo zhotovené bez chýb, vád, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný
Objednávateľom, za podmienok stanovených v tejto zmluve a na základe projektu stavby
vypracovaného spoločnosťou DHI SLOVAKIA, s.r.o., Hattalova 22, 831 03 Bratislava
a poskytnutého v Obstarávaní (ďalej len „projekt stavby“), dokladmi a dokumentáciu k stavbe
a vykonať ďalšie činnosti súvisiace s predmetom Diela. Predmet Diela nezahŕňa kolaudáciu
diela, ktorú zabezpečuje Objednávateľ, ak sa vyžaduje.
Pre vylúčenie pochybností sa Objednávateľ a Zhotoviteľ výslovne dohodli, že Dielo, ktoré je
predmetom tejto Zmluvy, sa týka úplného zhotovenia celého Diela za celkovú cenu za Dielo
dohodnutú podľa článku III. tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými
podkladmi prevzatými od Objednávateľa a na ich základe predložil Objednávateľovi cenovú
ponuku - Položkovitý rozpočet Diela tvoriaci neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ
vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých plnení, situovanie, podrobný stav a dopravná
prístupnosť Staveniska. Zhotoviteľ teda potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú
cenu uvedenú v článku III. tejto Zmluvy a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. Zmluvné
strany považujú rozpočet za záväzný a úplný.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa
pokynov Objednávateľa.
Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ,
pričom musia byť riešené formou dodatku k tejto Zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej
dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade ak po uzatvorení Zmluvy nastane taká zmena okolností,
ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej
starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné
spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. Zmenu oproti
projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť Objednávateľ aj v prípade, že
vykonanie Diela zmeneným spôsobom bude pre Objednávateľa ekonomicky výhodnejšie
(finančná úspora, zlepšenie technických parametrov diela...).
Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu
záväzku Zhotoviteľa podľa Zmluvy s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných
Objednávateľom (t. j. pri zmene projektovej dokumentácie, trasy a technického riešenia,
vybavenie vecného bremena a podobne), je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, a to na svoje náklady
a nebezpečie.

II.
Lehoty plnenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy:
1.1. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do siedmich (7) dní odo dňa doručenia
písomnej žiadosti na jeho prevzatie.
1.2. Pre definitívne ukončenie stavby, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín 3 (troch)
mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Doba omeškania, ktorú spôsobil Objednávateľ sa pripočíta k času plnenia podľa odseku 1.2. tohto
článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v Stavebnom denníku a
následne potvrdená aj dodatkom k tejto Zmluve.
Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len
„harmonogram“), ktorý je Zhotoviteľ povinný vypracovať a Objednávateľovi predložiť na
schválenie do siedmich (7) dní odo dňa odovzdania dokumentácie pre realizáciu stavby.
Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku II, odsek 1.
V prípade, ak z akýchkoľvek dôvodov termínový harmonogram prác nebude zodpovedať
skutočnému stavu, Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať Objednávateľovi na
odsúhlasenie nový termínový harmonogram prác, ktorý bude zodpovedať skutočnosti a zároveň
pri ktorom bude zachovaný termín pre definitívne ukončenie stavby. Termínový harmonogram
prác bude vypracovaný v takej podobe, kde najmenším časovým úsekom (časovým dielikom)
bude jeden týždeň.
V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať Dielo v súlade
s projektom stavby, rozpočtom a termínovým harmonogramom prác je Zhotoviteľ povinný práce
na Diele zastaviť, ihneď zaznamenať tieto skutočnosti do Stavebného denníka a zároveň o nich
písomne upovedomiť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný do 5 (piatich) pracovných dní
rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.
Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie
dohodnutú cenu v súlade s touto Zmluvou.
Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto Zmluvy sa Dielo považuje za riadne vykonané a
odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek vád a nedorobkov
obidvoma zmluvnými stranami.
V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo v súlade s touto Zmluvou pred dohodnutým
termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonané Dielo alebo jeho časť prevziať aj v skoršom
ponúknutom termíne.

III.
Cena Diela a platby
1. Cena Diela (zmluvná cena) je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
Celková cena v EUR bez DPH
20% DPH v EUR
Celková cena v EUR s DPH
2. Cena Diela je zaokrúhlená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu
výmer (ďalej len „rozpočet“), projektu stavby a ostatných častí Verejného obstarávania. Náklady
na položky výkazu výmer, ktoré Zhotoviteľ ocenil nulovou hodnotou, sú zahrnuté v iných
ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby
realizácie Diela. Jednotkové ceny sú pevné a pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú
položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. Jednotkové ceny zostávajú
platné aj v prípade, že objednávateľ využije svoje právo na rozšírenie alebo zúženie predmetu
zmluvy. Ceny a sadzby uvedené v rozpočte zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých
položkách vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela obsahuje aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu
a vypratanie staveniska.
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4. K zmene ceny Diela môže dôjsť:
a. v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania Stavebným dozorom,
b. v prípade akejkoľvek zmeny Diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo
zúženia predmetu Zmluvy) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom,
c. v prípade výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na
zhotovenie Diela,
d. pri zmene zákonnej sadzby DPH,
5. Postup úpravy ceny Diela bude nasledovný:
5.1
Každá zmena rozpočtu (okrem zmien rozpočtu vyvolaných premeraním vykonaných prác
stavebným dozorom) bude zapísaná v Stavebnom denníku a podpísaná zástupcami
Zhotoviteľa, Objednávateľa a Stavebného dozoru.
5.2
V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje Zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre
každý objekt, ktorý bude obsahovať:
a. rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých
dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
b. rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
c. položkovito ocenený výkaz výmer naviac prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve
desatinné miesta,
d. položkovitý odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
e. sprievodnú správu,
f. kópiu zápisov zo stavebného resp. montážneho denníka,
g. ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne), objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.
6. Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny bude Zhotoviteľ používať ceny z pôvodného rozpočtu.
V prípade, že nebude možné použiť tieto položky, Zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží
ich Stavebnému dozoru a Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie spolu:
a. s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov;
b. s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.
7. Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa jednotlivých objektov Stavebnému
dozoru na odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením
nesúhlasu do 10 (desať) dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany
Stavebného dozoru i Zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny.
8. Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev a rozsahom vykonaných prác v rámci
pôvodného rozpočtu, nebude to dôvod na podpis dodatku k Zmluve. V takomto prípade je
Zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení Stavebným dozorom.
9. Pokiaľ k zmene rozpočtu dôjde z iných dôvodov (napr. výskytom prác pôvodne nezahrnutých
v rozpočte, ale súvisiacich s plnením Zmluvy), Zhotoviteľ pripraví návrh dodatku k Zmluve
v súlade s vyššie uvedeným postupom.
10. Objednávateľom podpísaný dodatok k Zmluve týkajúci sa zmeny ceny u príslušného objektu,
bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatňovaniu nových položiek v súpise vykonaných prác, pritom
Zhotoviteľ na samostatných listoch bude uvádzať vykonané práce podľa pôvodného rozpočtu a
samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
11. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať žiadne práce nezahrnuté v pôvodnom rozpočte bez
podpísaného dodatku k Zmluve, prípadne písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade
realizácie prác bez podpísaného dodatku k Zmluve alebo písomného súhlasu Objednávateľa
nemá Zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu.
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IV.
Platobné podmienky
Cenu za zhotovenie diela zaplatí Objednávateľ na základe faktúr, ktoré Zhotoviteľ doručí
Objednávateľovi a to za práce (Dielo) skutočne vykonané. Faktúra musí obsahovať náležitosti
podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zisťovací protokol a súpis
vykonaných prác a dodávok potvrdený Stavebným dozorom Objednávateľa. Faktúra sa považuje
za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá Stavebným
dozorom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné obdobie je minimálne 1
(jeden) kalendárny mesiac.
Lehota splatnosti je 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní od doručenia faktúry Objednávateľovi, za
podmienky že bola Objednávateľom schválená v zmysle odseku 1. tohto článku. Objednávateľ
skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v lehote jej splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže
Objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiadne
zálohové platby. Uvedené ustanovenia neplatia v prípade odmietnutia faktúry podľa odseku 3.
tejto Zmluvy, pričom Objednávateľ je oprávnený odmietnuť faktúru aj počas plynutia jej lehoty
splatnosti.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa odseku 8. a odseku 9. tohto článku,
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota
splatnosti až do doručenia opravenej faktúry.
Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený odmietnuť akúkoľvek faktúru Zhotoviteľa v prípade, ak
Zhotoviteľ podstatne poruší túto Zmluvu. Takéto odmietnutie faktúry je Objednávateľ povinný
písomne oznámiť Zhotoviteľovi, pričom Objednávateľ uvedie dôvody odmietnutia faktúry.
Zhotoviteľ je oprávnený odmietnutú faktúru opätovne vystaviť až po riadnom splnení dôvodov
odmietnutia uvedených v písomnom oznámení. Odmietnutá faktúra sa zároveň nepovažuje za
riadne vystavenú faktúru v zmysle tohto článku Zmluvy.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú
vzhľadom na všetky okolnosti uznané Stavebným dozorom, a ktoré sa navzájom neprekrývajú,
a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou Diela.
Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené
prehľadne pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade
s rozpočtom. Rozsah vykonaných prác schváli Stavebný dozor.
Faktúra schválená Stavebným dozorom bude splatná 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní od
doručenia Objednávateľovi.
Faktúra bude vystavená v 6 (šiestich) origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti
požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a to najmä:
a. obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, prípadne
prevádzkarne, IČO, IČ DPH,
b. poradové číslo faktúry,
c. názov projektu „Modernizácia a rekonštrukcia manipulačných a výustných objektov
rybníkov“ a kód ITMS projektu,
d. číslo Zmluvy (dodatku k Zmluve),
e. dátum dodania predmetu plnenia,
f. dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti,
g. výška ceny požadovaná v EUR v členení cena v EUR bez DPH, DPH v %/EUR, cena v EUR
s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta,
h. bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená,
i. odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
Prílohou každej faktúry bude:
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súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom,
Zhotoviteľ je povinný ku každej vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác,
vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými vo
výkaze výmere ako neoddeliteľnej súčasti tejto Zmluvy, súpis vykonaných prác
Zhotoviteľ vytvorí priamo z výkazu výmer,
súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných Zhotoviteľom
a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer, ktorý je
súčasťou tejto Zmluvy. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo
dodaných tovarov upravených dodatkom k zmluve, musia byť „upravené“ práce
vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k Zmluve,
súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany Stavebného dozoru odtlačkom
pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti Stavebného dozoru v zmysle
zákona č. 138/92 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobného právneho predpisu
platného v krajine EÚ a jeho podpisom,
súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác
v súlade s touto Zmluvou,
systém vykazovania vykonaných prác musí zabezpečiť, aby vykonaná práca nebola
vyplatená dvakrát.
Zhotoviteľ je povinný v čase oprávnenia na vystavenie čiastkovej faktúry predložiť súpisy
vykonaných prác na odsúhlasenie Objednávateľovi a odstrániť prípadné rozpory. Bez
rozporov odsúhlasené súpisy vykonaných prác budú podkladom pre vystavenie faktúry.
b. správa za fakturačné obdobie s porovnaním skutočného a plánovaného postupu prác vrátane
finančného plnenia harmonogramu,
c. fotodokumentácia dokumentujúca postup zrealizovaných stavebných prác,
d. zostatkové rozpočty predložené podľa objektov v elektronickej podobe Objednávateľovi za
každé fakturačné obdobie, obsahujúce celkové prestavané množstvo a náklad, množstvo a
náklad za fakturačné obdobie a zostatkové množstvo a náklad,
e. Stavebný denník (časti stavebného denníku prislúchajúce k obdobiu, ktoré sa zachytávajú
na súpisoch vykonaných prác) musí popisovať najmä:
- mesiac, deň, dátum,
- počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
- teplota vzduchu, počasie,
- čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
- podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné
a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.
10. Za konečnú faktúru sa bude považovať faktúra, ktorou bude Zhotoviteľ fakturovať posledné
vykonané stavebné práce. Konečná faktúra bude Zhotoviteľom doručená Objednávateľovi po
podpísaní preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov.
11. Konečná faktúra musí okrem náležitostí uvedených v odseku 8. a odseku 9. tohto článku tejto
Zmluvy obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok.
a.

1.

V.
Odovzdanie a preberanie Staveniska
Pred začatím prác na Diela je Zhotoviteľ povinný prizvať Stavebný dozor, ktorý skontroluje, či
má Zhotoviteľ k dispozícii kompletnú dokumentáciu a všetky potrebné vyjadrenia k začatiu prác.
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Zhotoviteľ pred začatím prác predloží Stavebnému dozoru fotodokumentáciu skutkového stavu
prístupových komunikácií. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí Zhotoviteľ zabezpečí na
vlastné náklady.
Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie staveniska na vlastné náklady po dobu trvania
výstavby a dobu potrebnú pre vypratanie staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu
zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne,
výrobné zariadenia staveniska. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií
z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
Nakladanie s odpadmi zabezpečuje Zhotoviteľ podľa platných právnych predpisov po dohode
s prevádzkovateľom skládky odpadov na vlastné náklady.
VI.
Realizácia Diela
Zhotoviteľ pred začatím prác je povinný zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy
a iné potrebné dokumenty, ktoré neboli súčasťou stavebného konania, ale sú potrebné k realizácii
prác (napr. súhlas k výrubu stromov súhlas, k umiestneniu informačných tabúľ, povolenia
k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, poplatky za vytyčovanie sietí a pod.) v zmysle
a rozsahu projektu stavby a vyjadrení účastníkov stavebného konania vrátane všetkých druhov
poplatkov a nákladov spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie
termínov a podmienok v nich uvedených.
Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné
značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce Zhotoviteľ podľa
projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú si pre tento účel zaktualizuje a predloží
na odsúhlasenie príslušným orgánom. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie
dopravných značiek počas prebiehajúcich prác.
Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu
správcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správami vedenia a za dozoru správcu
počas vykonávania týchto prác.
Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery
alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, u ktorým došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa,
Zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti Objednávateľa.
Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných
Objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných
zmluvných podmienok znáša Objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky
vykonanej Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia.
Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie
konštrukcie, vytyčovacie kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre
vytyčovanie objektov.
Zhotoviteľ je povinný na stavenisku, na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách,
po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje,
zariadenia, mechanizmy a podobne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté preukázateľne
z jeho stavebnej činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje Zhotoviteľ
v zmysle platných právnych predpisov.
Stavebný dozor je oprávnený so súhlasom Objednávateľa dať pokyn:
a. na rozšírenie alebo zúženie rozsahu prác uvedených v Zmluve (pričom za rozšírenie alebo
zúženie rozsahu sa nebude považovať zmena množstiev z dôvodu premerania vykonaných
prác);
b. na nevykonanie určitej práce alebo dodávky materiálu;
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c. na zmenu výšky, smeru, plochy alebo rozmeru ktorejkoľvek časti Diela;
d. na zmenu postupu, termínu vykonania prác alebo ich častí.
Stavebný dozor pritom takýmto pokynom nesmie meniť účel a ciele Projektu definované
v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú bude mať Objednávateľ
uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí
uplatniť svoje výhrady zápisom v Stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie
vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú
právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú
spojené naviac náklady, tieto potom znáša Objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác,
Objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za účasti
zainteresovaných osôb. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolných dňoch zvolávaných
Stavebným dozorom za účasti Objednávateľa, Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov
Objednávateľa a Zhotoviteľa.
Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať Stavebný dozor o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy
Zhotoviteľovi v Stavebnom denníku.
Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznámiť sa s umiestnením všetkých
existujúcich sietí. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo
prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu / vytýčenie a v prípade podzemných vedení
vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním
a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody
spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto
škody musí na vlastné náklady odstrániť.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele a materiáloch až do dňa
riadneho odovzdania predmetu Zmluvy alebo príslušnej časti Zhotoviteľom a prevzatia predmetu
Zmluvy alebo príslušnej časti Objednávateľom podľa článku VII. tejto Zmluvy. Skutočnosť, že
Objednávateľ alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané
práce, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie
potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu Zmluvy.
Škody preukázane spôsobené Zhotoviteľom realizáciou predmetného Diela mimo staveniska a
vzniknuté na majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb znáša v prípade preukázania
Zhotoviteľ.
Objednávateľ je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa výmenu zamestnancov alebo poverených
tretích osôb, ktorých bude Objednávateľ považovať za nedostatočne odborne spôsobilých na
výkon prác pri realizácii predmetu zmluvy a prikázať Zhotoviteľovi, aby tieto osoby bez
zbytočného odkladu nahradil novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať.
Stavebný dozor, resp. poverený zástupca Objednávateľa sú oprávnení kedykoľvek v pracovnej
dobe vyzvať pracovníkov Zhotoviteľa alebo ním poverené osoby nachádzajúce sa na Stavenisku
na podrobenie sa dychovej skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade
pozitívneho výsledku resp. odmietnutia podrobiť sa dychovej skúške, má právo okamžite
vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému zamestnancovi Zhotoviteľa alebo
Zhotoviteľom poverenej tretej osobe. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa
jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp.
odmietnutia podrobiť sa skúške.
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16. Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby výstavby Stavebný denník v zmysle § 46d zákona
č. 50/1976 Z.z. (Stavebný zákon) v aktuálnom znení v slovenskom jazyku, originál, jednu kópiu
pre Objednávateľa, jednu kópiu pre Stavebný dozor. Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky
skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite,
zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre
posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas
pracovnej doby musí byť Stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť Stavebný
denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
17. Záznamy v Stavebnom denníku je oprávnený robiť Stavbyvedúci, resp. ním poverená osoba.
Okrem nich sú oprávnení robiť záznam Stavebný dozor, autorský dozor, orgány štátneho
stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a nimi prizvané
osoby. Zápisy v stavebnom denníku majú len informatívny a evidenčný charakter a nezakladajú
práva a povinnosti zmluvných strán.
18. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných
záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
19. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, a to najmä zákon č. 124/2006 Z.z., vyhl. č. 508/2009 Z.z. a iné relevantné predpisy v
oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, zabezpečiť ku dňu začatia stavebných prác
technika BoZP s platným oprávnením na vydávanie predmetnej činnosti. Jeho meno bude
nahlásené tak Objednávateľovi ako aj Stavebnému dozoru pred začatím prác na stavbe a uvedené
v Stavebnom denníku.
20. Zhotoviteľ je povinný do 15 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy po vypracovať Plán bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci a odovzdať ho Objednávateľovi.
21. Zhotoviteľ má povinnosť písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého
subdodávateľa, ktorý by mal realizovať pre Zhotoviteľa časť Diela podľa tejto Zmluvy a bez
udelenia súhlasu Objednávateľa takého subdodávateľa nepoužiť na zhotovenie žiadnej časti
Diela. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť bez zbytočného odkladu od obdržania
písomnej žiadosti Zhotoviteľa, či s použitím subdodávateľa súhlasí alebo nie. Objednávateľ
nesmie súhlas s použitím subdodávateľa bezdôvodne odmietnuť. Ak sa Objednávateľ k žiadosti
Zhotoviteľa nevyjadrí do 3 (troch) pracovných dní, má sa za to, že Objednávateľ s použitím
subdodávateľa súhlasí. Ak Zhotoviteľ použije na zhotovenie Diela alebo jeho časti akúkoľvek
tretiu osobu, zodpovedá voči Objednávateľovi v celom rozsahu tak ako keby dané plnenie
poskytoval sám.
22. Zhotoviteľ má povinnosť písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov
o subdodávateľovi. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa bodu 22. tohto článku
Zmluvy. Navrhovaný subdodávateľ musí byť subjektom oprávneným uskutočňovať stavebné
práce, resp. poskytovať služby k tej časti predmetu Zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť.

1.
2.
3.

VII.
Odovzdanie a preberanie Diela
Preberacie konanie zvoláva Stavebný dozor. Dátum a čas preberacieho konania Stavebný dozor
písomne oznámiť Objednávateľovi a Zhotoviteľovi najmenej 7 dní vopred.
Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní Diela odovzdať Objednávateľovi zoznam odchýlok
s ich stručným odôvodnením.
O odovzdaní a prevzatí Diela, alebo ucelených funkčných častí Diela sa spíše Preberací protokol,
ktorý musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
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4.

5.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

a) označenie odovzdávanej časti v zmysle stavebných objektov (SO) uvedených v stavebnom
povolení a v projekte stavby,
b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti, pričom povinnými osobami sú
najmä Stavbyvedúci, Stavebný dozor, zodpovedný projektant a Objednávateľ,
c) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti,
d) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie,
e) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti,
f) miesto a čas preberacieho konania,
g) podpisy zúčastnených osôb.
V prípade, že predmet Zmluvy nesplní všetky parametre podľa tejto Zmluvy a projektu stavby,
Objednávateľ predmet Zmluvy neprevezme. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť
všetky zistené vady, nedorobky a nedostatky.
O odstránení vád a nedorobkov uvedených v Preberacom protokole vydá Objednávateľ bez
zbytočného odkladu po ich odstránení Zhotoviteľovi potvrdenie, v ktorom uvedie, že vady a
nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole
odstránené.
VIII.
Záruky za Dielo a zodpovednosť za vady
Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že
spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a
predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho
používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
Záručná doba je 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť od dátumu vystavenia Preberacieho
protokolu na Dielo.
Pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela, resp.
časti Diela, začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa považujú za
prebraté dňom podpisu Preberacieho protokolu (§ 324 ods. 3 Obchodného zákonníka - záväzok
Zhotoviteľa je splnený riadne až dňom odstránením všetkých vád a nedorobkov uvedených
v Preberacom protokole).
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase odovzdania, a za vady vzniknuté počas
záručnej doby v prípadoch spôsobených porušením povinností Zhotoviteľom. Ak Objednávateľ
prevezme práce so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela ani pri
vynaložení odbornej starostlivosti, a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe v prípadoch spôsobených
porušením povinností Zhotoviteľa, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto vád.
Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo čo
ich mohol zistiť.
Objednávateľ v oznámení vád popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie
vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu najneskôr do 15 dní od doručenia
oznámenia Objednávateľa, ak je to technologicky možné. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú
z vád uvedených v oznámení vád v určenej lehote alebo dohodnutej lehote, Objednávateľ je
oprávnený odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa,
pričom je viazaný cenami alebo sadzbami uvedenými v tejto zmluve. Právo Objednávateľa na
uplatnenie zmluvnej pokuty za neodstránenie vád Zhotoviteľom tým nie je dotknuté.
Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím
osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za
škodu“) v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa čl. III odsek 1 tejto Zmluvy počas celej doby
realizácie stavby. Zhotoviteľ do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
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predloží Objednávateľovi doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu
a preukazujúce výšku poistenia. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný
udržiavať do dátumu odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ v plnej výške znáša prípadnú
škodu spôsobenú krádežou, stratou, zničením alebo iným poškodením majetku tretích osôb, ktoré
sú pričítateľné Zhotoviteľovi.
8. Zhotoviteľ Diela je ďalej povinný poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny podľa čl. III odsek 1
tejto Zmluvy po dobu výstavby do odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom pre prípad
poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia alebo iných škôd.
9. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 (piatich)
pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote je ďalej povinný informovať objednávateľa o
spôsobe riešenia poistnej udalosti.
10. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného. Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť
a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto zmluvou alebo nepredloží
Objednávateľovi doklady podľa tohto bodu môže Objednávateľ v týchto prípadoch uzatvoriť
a udržiavať v platnosti všetky takéto poistenia a platiť potrebné poistné a náklady s tým spojené
si uplatniť u zhotoviteľa.
11. Poistenie podľa odsekov 7 až 10 tohto článku Zmluvy musí kryť:
a) Objednávateľa a Zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým
z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho
a preberacieho konania Diela,
b) Zhotoviteľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek
osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného než Dielo), ku ktorým došlo
následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania vád Diela a voči všetkým
nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré
v súvislosti s tým vzniknú.
c) Zhotoviteľa za straty alebo škody na majetku (inom než je samotné Dielo) vyplývajúcich
z realizácie tejto Zmluvy.

1.

2.

3.
4.

5.

IX.
Zmluvné pokuty a sankcie
Ak Zhotoviteľ nezhotoví predmet Zmluvy riadne a včas, objednávateľ je oprávnený požadovať
a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každý začatý
deň omeškania. Právo Objednávateľa na náhradu škody zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká.
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej
výzve Objednávateľa. Ak lehota nebude určená, tak je povinný v plnej výške nahradiť škodu,
resp. uhradiť sankciu a zaplatiť zmluvnú pokutu do 15 dní odo dňa doručenia výzvy
Objednávateľa.
Zmluvná pokuta za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska v lehote podľa tejto zmluvy je 500
EUR za každý začatý deň omeškania.
Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením vád počas záručnej doby v termíne určenom
Objednávateľom alebo v dohodnutom termíne je 1000 EUR jednotlivo za každú vadu a za
každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.
Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať úrok
z omeškania v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
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1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

X.
Riešenie sporov
V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna
zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky.
Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, a to v slovenskom jazyku. Záväzný
je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.
XI.
Odstúpenie od zmluvy
Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a násl.
Obchodného zákonníka. V prípade odstúpenia zo strany Objednávateľa alebo Zhotoviteľa,
Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce odsúhlasené Stavebným
dozorom a náklady, ktoré Zhotoviteľ vynaložil v súvislosti s realizáciou Diela do dňa
odstúpenia od Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy a poveriť ich realizáciou tretie osoby
z nasledovných dôvodov:
3.1. Zhotoviteľ je z dôvodov na jeho strane v omeškaní s plnením termínov alebo
medzitermínov uvedených v Harmonograme prác alebo v tejto zmluve o viac ako 10
(desať) dní,
3.2. ak Objednávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na základe podanej žiadosti o
poskytnutie nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie, Operačný
program Rybné hospodárstvo 2014-2020,
3.3. ak Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite v súlade s touto Zmluvou,
3.4. ak Zhotoviteľ opakovane zanedbáva niektorú povinnosť uvedenú v tejto Zmluve alebo vo
všeobecne záväzných právnych predpisoch týkajúcich sa predmetu Zmluvy,
3.5. bol na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je reštrukturalizačnom konaní, je v likvidácii, bol
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku.
Dôvody odstúpenia od Zmluvy alebo odobratia časti prác uvedené v odseku 3 tohto článku
Zmluvy sa považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác,
tvoriacich predmet Zmluvy v zmysle článku I. tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný vrátiť
Objednávateľovi preplatok za nevykonané práce a nahradiť škodu a preukázateľne zvýšené
náklady, vo výške ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi
predĺžením lehoty realizácie Diela, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti
výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie Diela alebo jeho časti inému
Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady,
ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v
dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok
Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to vo výške, ako táto presahuje výšku
zmluvnej pokuty.
Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné
povinnosti, a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie Diela. Musí však vyzvať
Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo
zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy
odstúpi.
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Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy aj v prípade meškania úhrady ceny jeho výkonov
z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Zhotoviteľ má právo
na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od Zmluvy, ktoré si uplatní bez
zbytočného odkladu.
Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov
a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od Zmluvy najneskôr 14 dní od odstúpenia od
zmluvy.
Náklady vynaložené ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien
v preukázateľnom rozsahu.
XII.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva a všetky jej prípadné dodatky sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Všetky
dokumenty týkajúce sa tejto Zmluvy budú vyhotovené v slovenskom jazyku. Vzťahy
neupravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.,
v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto Zmluvy sa považuje
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť
prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná
zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto
zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o
doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné
sídlo zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy.
Ak je Zhotoviteľom skupina dodávateľov, t. j. skupina fyzických osôb/právnických osôb
vystupujúcich voči Objednávateľovi spoločne:
tieto osoby budú spoločne a nerozdielne zodpovedné voči Objednávateľovi za realizáciu
Zmluvy,
tieto osoby ustanovia a oznámia Objednávateľovi vedúceho člena skupiny, ktorý má
právnu subjektivitu a bude oprávnený na komunikáciu s Objednávateľom v mene skupiny
dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov počas celej doby trvania
Zmluvy,
Zhotoviteľ nesmie meniť svoje zloženie počas celej doby trvania Zmluvy.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy sa stávajú 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, pričom obsahu týchto dokumentov je
dostupný na
webovej
stránke
Ministerstva
financií
Slovenskej
republiky
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9346.
Zhotoviteľ má povinnosť 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
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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.
Zhotoviteľ má ďalej povinnosť strpieť výkon kontroly a vnútorného auditu a vytvorí vhodné
podmienky a poskytne súčinnosť na ich vykonanie nasledovnými orgánmi: Útvaru kontroly
Ministerstva obrany SR a Ministerstva financií SR, Najvyššiemu kontrolnému úradu
Slovenskej republiky, príslušnej Správe finančnej kontroly, Útvaru vnútorného auditu
Ministerstva obrany SR a Ministerstva financií SR a Odboru kontroly Objednávateľa; v prípade
porušenia tejto povinnosti môžu byť Zhotoviteľovi uložené pokuty v súlade so zákonom č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite“).
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.
Zhotoviteľ je povinný poskytovať služby podľa tejto Zmluvy s náležitou starostlivosťou a
efektívnosťou v súlade s najlepšími profesionálnymi zvyklosťami. Podrobnejší rozsah
požadovaných služieb poskytovaných 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.
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.
Zmluvné strany nesmú postúpiť na tretiu osobu pohľadávky vzniknuté podľa tejto Zmluvy
alebo s ňou súvisiacich bez súhlasu druhej zmluvnej strany.
Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa vád predmetu Zmluvy,
záručnej doby, nárokov na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, iných nárokov ostávajú
v platnosti aj v prípade odstúpenia od Zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou podľa článku
XI. Tejto zmluvy.
Zmluva je vyhotovená v [•] rovnopisoch pričom Objednávateľ obdrží 4 (štyri) rovnopisy,
Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku 1 (jeden) rovnopis a Zhotoviteľ [•] rovnopisy,
z ktorých každý má platnosť originálu.
Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami podpísanými oboma zmluvnými stranami,
ktoré budú súčasťou tejto Zmluvy a v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do nadobudnutia účinnosti Zmluvy nebude vykonávať
žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne
veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie Diela; v opačnom prípade Objednávateľ
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nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou,
a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu
vznikli v súvislosti s touto Zmluvou.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho
zákonníka.
Nakoľko Objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že Zmluva a daňové
doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne
zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení
ust. § 5a a § 5b. Za tým účelom Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na vykonanie
potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.
Zmluvné strany potvrdzujú, že táto Zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite
a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so
Zmluvou k nej pripájajú svoje podpisy.
Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (rozpočet).
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov.

V Pliešovciach dňa [•]

V [•], dňa [•]

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

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

[•]
[•]
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Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (rozpočet).
Prílohu doplní uchádzač.
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Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov.
Zoznam subdodávateľov
Zabezpečenie predmetu Zmluvy o dielo „Modernizácia a rekonštrukcia manipulačných a výustných
objektov rybníkov“, budeme plniť prostredníctvom týchto subdodávateľov:
Osoba oprávnená konať za
subdodávateľa

Subdodávateľ
Obchodné
meno

Sídlo

IČO

Percentuálny
podiel
subdodávky

V ____________, dňa __.__.2017
Za spoločnosť _____________:

______________________________

Predmet
subdodávky

meno a
priezvisko

adresa
pobytu

dátum
narodenia

