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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
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Obec Dolné Plachtince ako verejný obstarávateľ podľa 7 ods. 1 písm b) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov si Vás dovoľuje vyzvať na predloženie súťažnej ponuky v
súvislosti  s  pripravovanou  investičnou  akciou  na  realizáciu  stavebných  prác  s
predmetom zákazky Rekonštrukcia parkoviska pri autobusovej zastávke v Dolných
Plachtinciach.

Proces  verejného  obstarávania  zabezpečujeme  podľa  §  117  zákona  NR  SR  č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.

Ide  o  zákazku,  na ktorej  realizáciu  budú v prípade úspešnej  žiadosti   použité  fi-
nančné prostriedky z fondov EU,  kód výzvy IROP-CLLD-X178-512-005  (Výzva od
MAS Hontiansko-Novohradské partnerstvo so sídlom v Bzovíku).

1.  IDENTIFIKÁCIA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA

Názov verejného obstarávateľa:  Obec Dolné Plachtince 
Sídlo: Dolné Plachtince  95,  991 24 Dolné Plachtince 
Štatutárny zástupca: Bc. Cyril Bartók, starosta obce
IČO:  00319309
E-mail: obec@dolneplachtince.sk
Telefón: 044/435 71 71
Internetová stránka: https://www.dolneplachtince.sk
Banka: VUB a. s.
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0192 2402
Kontaktná osoba pre proces verejného obstarávania
Mgr. Božena Bačíková 
Obchodný názov: TSP AUCTOR s. r. o.
IČO: 50 829 238
Sídlo:  J. Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica
E-mail: bozena.bacikova@gmail.com     
Telefón: 0903 525 023 

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/ 
uchádzačmi bude prebiehať prednostne elektronicky, prostredníctvom e-mailovej 
adresy:  bozena.bacikova@gmail.com  

2.  MIESTO PREDLOŽENIA/DORUČENIA PONUKY

Ponuky je potrebné doručiť prednostne elektronicky (e-mailom) súčasne na dve e-
mailové adresy:  bozena.bacikova@gmail.com;  bozena@post.sk. Pripúšťa sa tež 
doručenie ponuky poštovou službou, inou doručovacou službou alebo osobné 
doručenie ponuky do podateľne Obecného úradu v  Dolných Plachtinciach. 
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Doručenie ponuky do podateľne je možné len v pracovných dňoch a v úradných 
hodinách OcÚ. 

3.  KONTAKTNÁ OSOBA NA PREVZATIE PONUKY

Pre predloženie ponuky e-mailom je kontaktnou osobou Mgr. Božena Bačíková –
splnomocnená na zabezpečenie procesu verejného obstarávania. 

4.  NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY A KÓDY CPV

Viacúčelové športové ihrisko pre Materskú školu Dolné Plachtince

Hlavné  kódy CPV:
45236110-4 - Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská 
39293400-6 - Umelý trávnik 
77320000-9 - Údržba športových ihrísk

5.  OPIS PREDMETU  ZÁKAZKY

Predmetom zákazky sú stavebné práce – vybudovanie viacúčelového športového
ihriska vátane oplotenia a vybudovania rampy  na loptové hry ako je volejbal, futbal,
futsal rozmerov 202 x 15 m s úžitkovou plochou 330 m 2 .

Spoločná  obhliadka  miesta  realizácie  diela  sa  neorganizuje,  pretože  miesto
realizácie je verejne prístupné. 

Práce  budú  realizované  podľa  projektovej  dokumentácie  vypracovanej
spracovateľom  Ing. Vladimírom Vargom, 991 02 Horná Strehová č.  63. Projektová
dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tejto Výzvy - príloha č. 4 . 

Rozsah prác a dodávok je  určený výkazom výmer, ktorý je v prílohe tejto výzvy
(príloha č. 5) 

Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, aby prípadné odkazy vo výkaze výmer a
v projektovej dokumentácii, príp. v iných častiach podkladov k vyhotoveniu ponuky  
na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorými
sa  identifikuje  konkrétny  výrobca,  považovali  iba  za  určenie  parametrov
porovnateľných výrobkov a materiálov a zároveň verejný obstarávateľ vyžaduje, aby
parametre  výrobkov  (a  ich  ekvivalenty)  boli  dodržané  na  kvalitatívnej  úrovni
minimálne takej (a lepšej) ako je stanovené v týchto podkladoch.  To znamená, že
verejný obstarávateľ v zmysle ZoVO umožňuje v súťažnej ponuke  naceniť ekvivalent
výrobku, t. j. výrobok porovnateľný s tým, ktorý je uvedený vo výkaze výmer. 
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6.  DRUH ZÁKAZKY 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na stavebné práce vrátane dodávky materiálu.

7.  TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Zmluva o dielo (je prílohou č. 3 tejto Výzvy)

Návrh zmluvy je pre uchádzačov záväzný. 

Uchádzači v ponuke  nepredkladajú podpísanú zmluvu.   Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo pred podpisom zmluvy spresniť návrh zmluvy s víťazom súťaže (aj
na návrh víťazného uchádzača), spresnenie sa nemôže dotýkať ceny.

8.  PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

28 467,68 €  bez DPH  

9.  MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Obec Dolné Plachtince;  katastrálne územie Dolné Plachtince ,  parc.  čísla  453/3;.
453/4;.453/10.

Termín dodania a realizácie diela bude dohodnutý s víťazným uchádzačom. 

Predpokladaná dĺžka realizácie diela je 60 dní, po sebe nasledujúcich . 

10.  LEHOTY NA DODANIE ALEBO DOKONČENIE PREDMETU ZÁKAZKY

      ALEBO TRVANIE  ZMLUVY 

Lehota  realizácie  diela  je  verejným  obstarávateľom  určená  na  60  dní (po  sebe
nasledujúcich) odo dňa odovzdania staveniska. 

Predpokladaná realizácia je možná po  nadobudnutí  účinnosti  zmluvy o poskytnutí
príspevku, teda po pridelení nenávratného finančného príspevku z IROP.

Verejný obstarávateľ predpokladá realizáciu bezprostredne po  podpísaní zmluvy oo
pridelení NFP. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predĺžiť stanovenú lehotu
realizácie diela.
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11.  SÚŤAŽNÉ PODKLADY K VÝZVE NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 

Súťažné podklady k výzve na predloženie ponuky poskytuje verejný obstarávateľ bez
úhrady. Jedná sa o projektovú dokumentáciu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
výzvy (príloha Výzvy č. 4).

12.  FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY 

Zákazka bude financovaná  z fondov EU v prípade pridelenia nenávratného finanč-
ného príspevku  z Integrovaného  regionálneho operačného programu (ďalej IROP),
kód výzvy  IROP-CLLD-X178-512-005 a z finančných prostriedkov Obce.

13.  LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY 

Lehota na predloženie ponúk uplynie  26. januára 2022 o 13.00 h

14.  SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY 

Uchádzač predkladá písomnú ponuku – skeny dokladov prednostne  elektronicky, e-
mailom,súčasne  na  dve  e-mailové  adresy:  bozena.bacikova@gmail.com;
bozena@post.sk

Ponuky je  možné doručiť  poštou, inou doručovacou službou  alebo osobne (v 
pracovných dňoch od 8:00 do 13:00 h) do podateľne Obecného úradu v obci Dolné 
Plachtince do 2  6  . januára 2022 do 13.00 h.   

Doručenie/prevzatie  súťažnej  ponuky  bude  uchádzačovi  potvrdené  spätnou  e-
mailovou  správou,  resp.  potvrdením sprievodného  listu.  E-  mailová  správa  alebo
obálka  so  súťažnou  ponukou   musí  byť  označená:  „Ponuka  –  ihrisko  pre  D.
Plachtince“

15.  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK  A ICH UPLATNENIE

15.1  Podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky účasti: 

A)  musí predložiť súťažnú ponuku v súlade s touto výzvou a jej prílohami,

B)  podľa § 32 ods.1, písm. e) ZoVO  uchádzač musí byť oprávnený  uskutočňovať 
stavebné práce  - dokladom je výpis z obchodného/živnostenského registra (verejný 
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obstarávateľ si overí splnenie podmienky z verejne dostupných zdrojov na internete 
pred zaslaním výzvy osloveným potenciálnym záujemcom, resp. po predložení 
súťažnej ponuky),

C) podľa § 32 ods.1, písm. f) ZoVO  uchádzač nemôže mať uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní a nemôže u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 
ods.6 písm. f) ZoVO (uchádzač  splnenie podmienky  deklaruje v prílohe č. 2  tejto 
Výzvy Vyhlásenie, bod 4.)  a verejný obstarávateľ si overí splnenie podmienky v 
Registri o podnikateľoch vedenom Úradom pre verejné obstarávanie.

V zmysle § 34 ods. 3  ZoVO uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo odbornej  spôsobilosti,  využiť  technické a odborné kapacity  inej  osoby,  bez
ohľadu  na  ich  právny  vzťah.  V  takomto  prípade  musí  uchádzač  verejnému
obstarávateľovi  preukázať,  že  pri  plnení  zmluvy  bude  môcť  reálne  disponovať  s
kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti
alebo  odbornej  spôsobilosti.  Túto  skutočnosť  preukazuje  uchádzač  písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. 

15.2 Vyhodnotenie ponúk 

Ponuky, ktoré splnia podmienky účasti stanovené v tejto výzve budú vyhodnotené
podľa  výšky  celkovej  navrhnutej  ceny  vrátane  DPH,  na  základe  ktorej  bude
zostavené  zostupné  poradie  všetkých  hodnotených  ponúk.  Ponuka  s  najnižšou
celkovou navrhovanou cenou bude zaradená na prvé miesto poradia, ďalšie ponuky
budú  zoradené  vo  vzostupnom  poradí,  pričom  ponuka  s  najvyššou  celkovou
navrhovanou cenou bude zaradená na posledné miesto. 

Pri vyhodnocovaní ponúk sa postupuje podľa jediného kritéria - najnižšej celkovej
ceny zákazky vrátane DPH.

16.  POKYNY NA ZOSTAVENIE PONUKY 

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky. 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v
slovenskom jazyku, v písomnej forme a to  tlačiarňou počítača, príp. písacím strojom.
Ponuka  predložená elektronicky  musí obsahovať skeny podpísaných dokladov vo
formáte PDF:

a)  súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh ponuky
(obsah ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača (s
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uvedením jeho mena, priezviska a funkcie, dátumom podpísania ponuky, odtlačkom
pečiatky  uchádzača)  oprávneným/mi  konať  v  záväzkových  vzťahoch  (prípadne
štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od úpravy konania menom spoločnosti
vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri),

b)  identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena
skupiny): obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia
štatutárneho  zástupcu  (štatutárnych  zástupcov)  uchádzača,  IČO,  IČ  DPH,  DIČ,
bankové spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo,
e-mail, internetová adresa, 

c)  vyplnený návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 1  tejto
Výzvy;  určenie celkovej  ceny predmetu zákazky,

d)  vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tejto Výzvy;

e)  položkovitý  rozpočet  –  ocenený  výkaz  výmer  (podľa  prílohy  Výzvy),  so
zaokrúhlením na dve desatinné miesta (s použitím funkcie round), 

Poznámka:  Ponukovú cenu za dielo  požadujeme stanoviť  komplexným ocenením
výkazu výmer a ďalších nákladov vzniknutých pri zhotovení a odovzdaní diela. 

Povinnosťou  uchádzača  je  dôsledne  preskúmať  celý  obsah  výzvy,  projektovej
dokumentácie vrátane návrhu zmluvy a na základe ich obsahu stanoviť navrhované
ceny  za  dodanie  predmetu  zákazky.  Uchádzačom  navrhované  ceny  za  dodanie
predmetu zákazky musia pokryť všetky náklady súvisiace s plnením zmluvy, ktorá
bude výsledkom tohto verejného obstarávania. 

17.  OTVÁRANIE PONÚK

Otváranie ponúk sa neuplatňuje, pretože uchádzači ponuky predkladajú prednostne
elektronicky (e- mailom).

18.  LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK

Lehota viazanosti ponúk uplynie 30. júna  2022 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predĺžiť stanovenú lehotu
viazanosti  ponúk. Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predĺžení lehoty
viazanosti ponúk podľa ZoVO.

19.  OSOBY URČENÉ PRE STYK SO ZÁUJEMCAMI A UCHÁDZAČMI  

Mgr. Božena Bačíková – osoba poverená  realizáciou verejného obstarávania
Sídlo: J. Straku 11/6, 969 01  Banská Štiavnica, 
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com                             : 0903 525 023 
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20.  ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk,
ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa postup zadávania zákazky vyhlásil a
nebolo možné ich predvídať.  

Verejný  obstarávateľ  si  oprávnenie  na  uskutočňovanie  stavebných  prác  u
uchádzačov  overí  vo  verejne  prístupných  registroch  na  internete  (v  obchodnom
registri, v živnostenskom registri, príp. v zozname podnikateľov vedenom UVO). V
prípade potreby víťazný uchádzač predloží na požiadanie verejného obstarávateľa
doklad  o  oprávnení  uskutočňovať  stavebné  práce  (u  právnických  osôb   výpis  z
obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra).

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača, ktorý predloží 
najnižšiu ponukovú cenu o predloženie týchto dokladov: 
- zmluvy o dielo v troch  vyhotoveniach podľa návrhu Zmluvy, ktorá je prílohou č. 3 
tejto Výzvy,
- rozpočtu stavby (položkovitý rozpočet  vytvorí úspešný uchádzač podľa platnej 
cenníkovej databázy). Rozpočet musí byť zaokrúhlený na dve desatinné miesta s 
použitím funkcie round.

Dovoľte  mi,  aby  som  sa  Vám  už  teraz  poďakoval  za  Vašu  účasť  pri  zadávaní
zákazky. 

S úctou

5 prílohy
- Cenová ponuka
- Vyhlásenie
- Zmluva o dielo
- Projektová dokumentácia
- Výkaz výmer

                                                                          Bc. Cyril Bartók
                                                                            starosta obce
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PRÍLOHA č.1

Príloha č.1 – cenová ponuka

Cenová ponuka 
 návrh uchádzača na plnenie kritéria - najnižšej ceny

Verejný obstarávateľ:
Obec Dolné Plachtince

NÁZOV ZÁKAZKY:  
Viacúčelové športové ihrisko pre Materskú školu Dolné Plachtince

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

Vyberte správnu možnosť:
-   som platiteľ DPH                                                                 -   nie som platiteľ DPH

    

Celková cena 
za predmet zákazky

Cena celkom 
bez DPH v €

 DPH v €
Cena celkom

 vrátane DPH v €

 
Prehlásenie uchádzača: 
Uvedená cena je konečná cena za kompletné dodanie predmetu zákazky

Miesto a dátum: 

podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača

(vypísať meno, priezvisko)
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PRÍLOHA č.2

Príloha č.2 – vyhlásenie

V y h l á s e n i e

Verejný obstarávateľ:  Obec Dolné Plachtince
Uchádzač : ............................................................................................................... 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami súťaže na predmet zákazky Viacúče-
lové športové ihrisko pre Materskú školu Dolné Plachtince, ktoré určil verejný 
obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk. 

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

3. Vyhlasujeme, že pri realizácii diela použijeme všetky materiály, tovary, pracovné 
a technologické postupy  minimálne  v súlade s kvalitatívnymi parametrami, ktoré sú 
určené v projektovej dokumentácii.

4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v
súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať 
podľa zákona č.18/2018  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

5. Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods.1, písm. e) (sme 
oprávnení uskutočňovať stavebné práce v súlade s predmetom zákazky) a podľa § 
32 ods.1, písm.  f)  (nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní) a 
neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) ZoVO.

6. Vyhlasujem/-e, že súhlasím/-e s textom zmluvy o dielo, ktorá tvorí prílohu č. 3 
Výzvy na predloženie ponuky.

Dátum: .........................................                      

                                                                               Podpis: ............................................
                                                                                vypísať meno, priezvisko a funkciu
                                                                                   oprávnenej osoby uchádzača
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Príloha č.3 – zmluva o dielo

Zmluva o dielo
číslo: ..............

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení nasledovne:

Zmluvné strany
    

      1. Objednávateľ:Obec Dolné Plachtince
Sídlo:Dolné Plachtince 95, 99124 Dolné Plachtince
IČO: 00319309
DIČ: 2021243136
Banka: VUB banka,  a. s.
IBAN: SK64 0200 0000 0000 0192 2402
Telefón: +421 47/483 00 93
E-mail: starosta@dolneplachtince.sk
Zastúpený:Bc.Cyrilom Bartókom, starostom obce
vo veciach zmluvných: Bc. Cyril Bartók, starosta obce
(ďalej len objednávateľ)

     2.   Zhotoviteľ:
Sídlo:
zastúpený : 
IČO:
IČ DPH :
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný :
Telefón : 
E-mail:
Oprávnené osoby na rokovanie : 
-  vo veciach technických :  
           -  vo veciach zmluvných :
           (ďalej len zhotoviteľ)

II. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela v rozsahu cenovej ponuky Zhotoviteľa vy

pracovanej na základe podkladov poskytnutých od objednávateľa na stavbe s 
názvom
Viacúčelové športové ihrisko pre Materskú školu Dolné Plachtince. Miesto plnenia je 
katastrálne územie obce Dolné Plachtince; č. parc. parc. čísla 453/3;. 453/4;.453/10.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a vo výzve na 
predkladanie ponúk  zabezpečí realizáciu diela podľa „VÝKAZU VÝMER“/ 
„POLOŽKOVITÉHO ROZPOČTU“ oceneného zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú
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súčasť zmluvy (Príloha č.1 zmluvy) a podľa projektovej dokumentácie od Ing. 
Vladimíra Vargu, 991 02 Horná Strehová č. 63.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom 
mene a na vlastnú zodpovednosť.

4. Objednávateľ  sa zaväzuje riadne zhotovené dielo, vykonané podľa tejto zmluvy pre-
vziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

III. Termín zhotovenia diela

1. Predmet zmluvy začne zhotoviteľ uskutočňovať do 7 pracovných dní po písomnej vý-
zve objednávateľa. 

2. Zmluvné strany dohodli, že dielo bude zrealizované v období od odovzdania 
staveniska  do  60 dní, pričom realizácia diela a všetky práce musia byť ukončené 
najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku 
Poskytovateľom.

3. Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia najneskôr do  60  dní od začatia prác. Ak 
predmet plnenia zhotoviteľ ukončí pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa 
zaväzuje ho prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

4. Dielo sa považuje za zhotovené vykonaním všetkých prác a dodávok podľa čl. II.tejto
zmluvy bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Za odovzdané a prevzaté sa dielo pova-
uje vykonaním prehliadky objednávateľa a zhotoviteľa a podpísaním zápisnice o 
odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. 

5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo s vadami. V tomto prípade objednávateľ 
určí zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie vád a nedorobkov.

6. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
poskytnutia súčinnosti objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeška-
nia objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
záväzku, vtedy je doba zhotovenia predĺžená o omeškania objednávateľa.

7. Lehota uvedená v bode 2 je najneskoršie prípustná a neprekročiteľná s výnimkou: 
- vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- v prípade zmien a v rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
- vydania príkazov a zákazov orgánov verejnej správy, ak tieto neboli vyvolané/ spô-
sobené konaním zhotoviteľa.

8. Predĺžené lehoty plnenia sa určia maximálne v preukázateľne nevyhnutnej dĺžke
trvania okolnosti podľa bodu 6.

IV. Cena diela

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a platná pri splnení kvalitatívnych a dodacích 
podmienok, určených STN, pri dodržaní bežných technologických postupov a bez-
pečnostných predpisov, materiálov a technologických častí v I. kvalitatívnej triede vo 
výške: 

Cena diela bez DPH:
DPH 20 % :
Cena diela spolu s DPH:
Slovom: 

2. Cena za zhotovenie diela stanovená v bode 1 tohto článku je doložená položkovitým 
rozpočtom. 
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V. Fakturácia a     platenie  
1. Ak budú zo strany objednávateľa požadované menej práce a dodávky oproti zmluve,

tieto  budú  odpočítané  z ceny  diela  na  základe  položiek  podľa  cenovej  ponuky
predloženej zhotoviteľom.

2. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní.
3. Fakturácia sa uskutoční jedenkrát mesačne po ukončení prác a dodávok na základe

súpisu  vykonaných  prác  a  dodávok   potvrdených  objednávateľom  podľa  cenovej
kalkulácie.  Faktúry  budú  vystavené  podľa  zmluvy  spolu  s príslušnou  DPH,
pripadajúcou na fakturované vykonané práce.

4. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr po skončení mesiaca pred vystavením
faktúry,  na  vecnú  kontrolu  mesačný  súpis  skutočne  vykonaných  množstiev  prác
a dodávok.

5. Po ukončení diela v deň odovzdávacieho a preberacieho konania zhotoviteľ predloží
konečnú  faktúru,  ktorej  splatnosť  je  do  30  dní.  Prílohou  faktúry  bude  súpis
vykonaných prác.

6. Faktúra – originálny písomný doklad musí spĺňať  náležitosti daňového a účtovného
dokladu v jednom a musí  obsahovať originálny podpis vystavujúcej  strany s týmito
údajmi:

- označenie, že ide o faktúru
- IČO oboch zmluvných strán
- náležitosti podľa § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov
- číslo objednávky alebo zmluvy (vrátane platných dokladov)
- deň vystavenia faktúry
- deň odoslania faktúry
- termín splatnosti faktúry
- konštantný symbol
- názov a  cenu diela
- formu úhrady
- výšku plnenia celkom
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovateľa
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- miesto výkonu prác

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v bode 6 tohto článku,
je  objednávateľ  oprávnený  faktúru  vrátiť  na  opravu  bez  zaplatenia.  Oprávneným
vrátením  faktúry  prestáva  plynúť  lehota  splatnosti  a táto  plynie  celá  odo  dňa
doručenia opravenej (novej) faktúry.

8. Faktúra musí byť vystavená  a doručená objednávateľovi v dvoch origináloch.

VI. Povinnosti zhotoviteľa
1. Zodpovedným zástupcom zhotoviteľa pre realizáciu diela je ……………………. 
2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivos-

ťou. Zaväzuje sa dodržať technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa
bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápis-
mi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán. 

3. Stavebné práce vykonané Zhotoviteľom diela musia byť vykonané podľa technologic-
kých postupov v zmysle STN platných v čase realizácie diela, pri dodržaní predpisov
o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovní-
kov. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku.
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6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v požadovanej kvalite a v súlade s platnými
normami.

7. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s §46 pís. d zákona č. 50/1976
Zb.  o územnom  plánovaní  a stavebnom  poriadku  v znení  neskorších  predpisov.
Stavebný  denník  musí  byť  na  stavbe  trvale  prístupný  stavebnému  dozoru
Objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo
kontroly.

8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodáva-
teľskými  prácami  kedykoľvek,  a to  oprávnenými  osobami  v zmysle  všeobecných
zmluvných  podmienok  zmluvy  o poskytnutí  NFP a poskytnúť  im  všetku  potrebnú
súčinnosť.

VII. Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že prevezme ukončené dielo písomnou formou a to zápi-

som o odovzdaní a prevzatí diela. 
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za zhotovenie diela dohodnutú sumu v dohod-

nutom termíne.

VIII. Zodpovednosť za vady, záruka, škody
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok

zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednáva-

teľovi. Za závady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vte-
dy, ak neboli spôsobené zlým užívaním diela. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za závady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a
vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivos-
ti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich po-
užití trval. 

4. Záručná  lehota  na  dielo,  ktoré  je  predmetom  zmluvy  je  60,  slovom  šesťdesiat
mesiacov.  Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi. Pokiaľ ob-
jednávateľ bezdôvodne  oddiali  prevzatie  diela  po vyzvaní  zhotoviteľom -  záručná
doba sa adekvátne skráti.

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu prevedených prác a dodaného materiálu v prípa-
doch: 
-  ak zariadenie poškodí objednávateľ alebo tretia osoba, 
- ak poškodenie vznikne nesprávnym zaobchádzaním alebo nepovolenou manipuláci-
ou. 

6. Prípadné reklamácie objednávateľ uplatní písomnou formou na adresu zhotoviteľa,
bez zbytočných odkladov, po zistení nedostatkov, alebo poruchy - s popisom závady,
poprípade uvedie ako sa prejavuje závada.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahlásenú závadu začať odstraňovať do 72 hodín od prijatia
písomnej reklamácie a závadu odstrániť čo v najkratšom čase. V prípade, že závadu
nemôže z technických príčin odstrániť do 72 hodín, upozorní objednávateľa na dôvod
a určí najkratší možný termín odstránenia závady.

8. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, riad-
nou realizáciou prác. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a objednávateľ je po-
vinný riadne ukončené dielo bez vád a nedorobkov prevziať. Objednávateľ môže pre-
vziať i dielo, ktoré má drobné vady a nedorobky, nebrániace jeho riadnemu užívaniu.

9. Zmluvné  strany  pri  odovzdaní  a prevzatí  spíšu  zápisnicu  o odovzdaní  a prevzatí,
ktorá bude podpísaná oboma zmluvnými stranami. V zápisnici musí objednávateľ vý-
slovne prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
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10. Zhotoviteľ zodpovedá za vady ním spôsobené, ktoré má dielo v čase jeho odovzda-
nia, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 560 – 562 Ob-
chodného zákonníka.

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného od-
kladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom resp. budúcim užívateľom
diela v dohodnutých lehotách.

12. V prípade  vzniku  škody  budú  zmluvné  strany  postupovať  pri  je  náhrade  v súlade
s ustanoveniami § 373 – 386 Obchodného zákonníka.

IX. Prekážky v     práci, prerušenie prác, zastavenie prác  

1. Objednávateľ osobitne uhradí zhotoviteľovi všetky preukázateľné náklady súvisiace
s odstránením nepredvídaných prekážok, ktoré sa vyskytnú pri realizácii diela, okrem
prekážok,  ktoré  zavinil  zhotoviteľ.  Súčasne  budú  dodatkom  k zmluve  upravené
všetky  ustanovenia  zmluvy  súvisiace  s výskytom  a odstránením  nepredvídanej
prekážky vopred odsúhlasenej stavebným dozorom objednávateľa.

2. Ak objednávateľ  alebo orgán na to oprávnený dá príkaz na prerušenie prác,  sú-
visiacich  s plnením  záväzku,  zhotoviteľ  je  povinný  tento  príkaz  akceptovať
a uschovať všetko, čo pripravil na plnenie záväzku.

3. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi náklady účelne vynaložené v súvislosti
s prerušením, ktoré bolo spôsobené z dôvodov mimo zhotoviteľa.

X.  Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len písomnými dodatkami k nej, podpísa-

nými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. To sa týka predovšetkým prípadov
obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozšírenia nad rámec tejto zmluvy. V oboch
prípadoch je predchádzajúca zmena zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez splnenia
ktorej nie je možné požadovať zmenu ceny.

2. Zhotoviteľ  umožní  Európskej  komisii,  Európskemu  úradu  boja  proti  podvodom  a
Európskemu dvoru audítorov, aby prostredníctvom kontroly dokumentov na mieste
preverili realizáciu plnenia zmluvy, a aby v prípade potreby na základe podporných
dokumentov  vykonali  úplnú  kontrolu  účtovnej  uzávierky,  účtovných  dokladov  a
všetkých ostatných dokumentov vzťahujúcich sa na financovanie plnenia zmluvy.

3. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  pri  plnení  zmluvy  dodržiavať  platné  a  účinné  všeobecne
záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, ako aj právne akty Európskej únie v
oblasti fondov Európskej únie a primerane v rozsahu vzťahujúcom sa na zhotoviteľa,
aj  rešpektovať  ostatné pravidlá  vydané na ich  základe  (napr.  Systém finančného
riadenia Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, Systém riadenia Štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu a pod.).

4. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a oprávnených
orgánov  v  zmysle  právnych  predpisov  Slovenskej  republiky  a  Európskej  únie
vykonávať  kontrolu  a/alebo  audit  u  zhotoviteľa,  umožniť  vstup do kontrolovaných
objektov  oprávnenej  osobe  objednávateľa  a  ostatným orgánom kontroly  a  auditu
(najmä riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, certifikačný
orgán, orgán auditu), poskytnúť vyžiadanú dokumentáciu od zhotoviteľa, zabezpečiť
prítomnosť oprávnených osôb zo strany zhotoviteľa, prijatie nápravných opatrení a
definovanie termínov na odstránenie zistených nedostatkov.

5. Odkladacia podmienka:   Realizácia diela je podmienená  pridelením finančných pros-
triedkov  a schválením procesu zadávania zákazky Poskytovateľom NFP.   V prípade,
ak nebude  schválená žiadosť objednávateľa o  nenávratné  finančné  prostriedky,
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prípadne  nebude schválená  táto  zmluva v rámci kontroly verejného obstarávania,
objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť.

6. Táto zmluva je vyhotovená v  štyroch  vyhotoveniach, pričom každé z nich je origi-
nálom,  z  ktorých   objednávateľ   dostane  3   vyhotovenia  zmluvy  a zhotoviteľ   1
vyhotovenie.

7. Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté niečo iné, riadia sa právne vzťahy a pomery zo
zmluvy vyplývajúce a vznikajúce obchodným zákonníkom.

8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle obce.

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo je  jedna  príloha:
Položkovitý rozpočet z cenovej ponuky zhotoviteľa

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola spí-
saná po vzájomnom prerokovaní na základe ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni
a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju
podpisujú.

Dolné Plachtince        2022
                                                                      miesto, deň, mesiac doplní uchádzač

Za objednávateľa:                                                                    Za zhotoviteľa

........................................................                               ................................................ 
        Bc. Cyril Bartók
           starosta obce
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Príloha č.4 – projektová dokumentácia

PRÍLOHA č. 4 

    PROJEKTOVÁ       

     DOKUMENTÁCIA
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PRÍLOHA č. 5 

       VÝKAZ  VÝMER      

   














