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Situácie a skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v 
týchto súťažných podkladoch, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona 343/2015 Z. Z. o 
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A.1 POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY 
 
Časť I. Všeobecné informácie 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov:  Obec Krasňany 
Sídlo: Krasňany 22, 013 03 Krasňany 
IČO:  00321401 
Tel.: 041 / 5692 381 
 
Kontaktné údaje pre VO:  DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina 
  Ing. Beáta Topoľská 
  mobil:  + 421 911 775444 
  e-mail: dgbconsult.info@gmail.com 

 
2. Predmet zákazky 
Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany 
 
2.1 Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte materskej školy v obci Krasňany. Práce 
pozostávajú z realizácie prístavby k jestvujúcej MŠ a tiež rekonštrukcie vykurovaích a kurenárskych 
technológií a rozvodov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu 
zákazky týchto súťažných podkladov, projektová dokumentácia a položkovite výkaz výmer. 
 
2.2 Komplexnosť zákazky a rozdelenie zákazky na časti:  
Zákazka sa nedelí na samostatné časti, ide o jeden vecne, funkčne a logicky prepojený logický 
celok. Uchádzač predloží svoju ponuku na celý predmet obstarávania. 
 
2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
45000000-7, 45214100-1 
 
3. Zdroj finančných prostriedkov 
 
3.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci IROP, štátneho rozpočtu SR a 
vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby. 
Podmienky financovania a zmluvné podmienky sú obsiahnuté v zmluve, ktorá tvorí prílohu B.3 týchto 
súťažných podkladov. 
 
4. Druh zákazky 
 
4.1 Výsledkom verejného obstarávania bude zadanie zákazky na stavebné práce – ZMLUVA O 
DIELO uzavretá podľa Obchodného zákonníka. 
 
4.2 Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok pre plnenie požadovaného predmetu 
zákazky tvoria časti B.1 Opis predmetu zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné 
podmienky týchto súťažných podkladov. 
 
5. Miesto, termín a spôsob plnenia 
 
5.1 Miestom plnenia predmetu zákazky je obec Krasňany, okres Žilina. 
NUTS: SK031 
 
5.2 Lehota na dodanie: 4 kalendárne mesiace 
- bližšie uvedené v znení zmluvy, ktorá tvorí prílohu B.3 týchto súťažných podkladov. 
 



5.3 Predmet zákazky bude           plnený spôsobom podľa obchodných podmienok uvedených v 
časti B.3 Obchodné podmienky týchto súťažných podkladov. 
 
6. Variantné riešenia 
6.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo 
predložené. 
 
7. Lehota viazanosti ponuky 
7.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je stanovená 
do 31.03.2019.  
V prípade potreby, vyplývajúcej najmä zo schvaľovacieho procesu podanej žiadosti o poskytnutie 
nenávratného fiannčného príspevku, z aplikácie revíznych postupov a iné, si verejný obstarávateľ 
vyhradzuje právo lehotu viazanosti ponúk primerane predĺžiť. 
 
Časť II. Komunikácia a vysvetľovanie 
 
8. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami 
 
8.1 Komunikácia a výmena informácii vo verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať v zmysle § 
187 ods.8 ZVO písomne prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., inej doručovateľskej spoločnosti, 
elektronicky (e-mailom) podľa § 20 ods. 1 ZVO alebo kombináciou uvedených spôsobov. 
 
8.2 Poskytovanie vysvetlení a ďalších informácií (ďalej len „informácie“) bude verejný obstarávateľ 
uverejňovať aj vo svojom profile a poskytne ich  adresne záujemcom, ktorí požiadali o súťažné 
podklady. 
 
9. Vysvetlenie 
 
9.1 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch 
alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým 
záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. 
 
9.2 V prípade potreby vysvetliť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov 
požiadať o ich vysvetlenie u zodpovednej osoby na adrese: 
DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina 
dgbconsult.info@gmail.com 
 
10. Obhliadka miesta plnenia 
 
10.1 Záujemca môže vopred požiadať o obhliadku miesta plnenia, aby získali všetky informácie, 
ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
plnenia idú na ťarchu uchádzača.  
 
10.2 Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, 
sa môžu vopred dohodnúť na termíne a čase na kontaktných údajoch Obce Krasňany. Obhliady 
miesta plnenia sa budú konať pre každého záujemcu osobitne. 
 
Časť III. Príprava ponuky 
 
11. Vyhotovenie ponuky 
 
11.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 
obsahu, t.z. musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským zariadením výpočtovej 
techniky.  



 
11.2 Predložená ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
ogánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene v záväzkových 
vzťahoch. 
 
11.3 Doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v 
týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne 
overené kópie, pokiaľ nie je uvedené inak. 
 
11.4 Ak uchádzač predloží kópiu ponuky podľa vlastného uváženia aj v elektronickej forme, môže 
byť v zmysle § 64 zákona o verejnom obstarávaní uverejnená v profile. V prípade, ak kópia ponuky 
na CD/DVD/USB nosiči bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo za 
obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s platnými 
právnymi predpismi. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD/USB nosiči bude obsahovať osobné 
údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač nesie plnú zodpovednost' za obsah, 
ktorý bude v profile uverejnený. 
 
12. Obsah ponuky 
 
12.1 Ponuka bude predložená uchádzačom prostredníctvom jednoobálkového systému 
predkladania ponúk. 
 
12.2 Ponuka uchádzača musí obsahovať: 
12.2.1 identifikačné údaje uchádzača obsahujúce informácie: obchodný názov; adresa sídla 
uchádzača alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt; meno, priezvisko štatutárneho zástupcu 
(štatutárnych zástupcov) uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo 
peňažného ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo a e-mail, 
12.2.2 odporúčame uviesť obsah ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených 
dokladov a dokumentov (súpis dokumentov) 
12.2.3 menovanie vedúceho člena skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny 
v prípade, ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, 
12.2.4 doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti, požadované vo 
výzve na predkladanie ponúk zverejnenej VVO 174/2018 zo dňa 03.09.2018, zn. 12233 - WYP, 
12.2.5 na vynechaných miestach doplnený návrh zmluvy o dielo podpísaný oprávnenou osobou 
za uchádzača spolu s prílohami 1, 2 a 3 (v ktorom sú zohľadnené časti B.1 Opis predmetu 
zákazky, B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky). Prílohu č. 3 Harmonogram prác 
vypracuje každý uchádzač. Prílohu č. 4 Zoznam subdodávateľov predkladá k podpisu zmluvy až 
úspešný uchádzač.  
12.2.6 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky určenými 
verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých 
v lehote na predkladanie ponúk a o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a informácií uvedených 
v ponuke. 
12.2.7 vyplnený Formulár - Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, na ktorom je 
uvedené obchodné meno uchádzača, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, kontaktné údaje a 
návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a 
pravidlá ich uplatnenia a časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov. 
12.2.8 odporúčame vložiť CD/DVD/USB obsahujúce kópiu ponuky na pamäťovom médiu podľa 
bodu 11.4 týchto súťažných podkladov 
12.2.9 Samostatne vložený doklad o zložení zábezpeky alebo o bankovej záruke (napríklad v 
euroobale a pod.). Postačuje fotokópia dokladu o zložení zábezpeky alebo doklad vytlačený z 
internetbankingu resp. iný doklad potvrdzujúci úspešný bankový prevod určenej sumy zábezpeky.  
V prípade poskytnutí bankovej záruky za uchádzača tento predloží originál dokladu alebo jeho 
úradne overenú kópiu. 
 
Uchádzač berie na vedomie, že kópia ponuky predložená v elektronickej forme bude v zmysle § 64 
zákona o verejnom obstarávaní uverejnená v profile. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči 



bude obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, je 
potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s platnými právnymi predpismi. V 
prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD/USB nosiči bude obsahovať osobné údaje, uchádzač je 
povinný postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač nesie plnú zodpovednost' za obsah, ktorý bude v profile 
uverejnený. 
 
13. Zábezpeka 
 
13.1 Verejný obstarávateľ od uchádzačov zábezpeku vyžaduje vo výške 5.000,00 EUR.  
 
13.2  Podmienky zloženia zábezpeky alebo bankovej záruky: 

na účet vedený v Prima banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK88 5600 0000 0002 1089 6001 
variabilný symbol uvedie uchádzač svoje IČO.  

 
Zábezpeka bude na účet verejného obstarávateľa najneskôr v deň lehoty na predkladanie ponúk 
alebo v deň predloženia cenovej ponuky. 
 
13.3  Zábezpeku možno poskytnúť: 
 13.3.1 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo 
 13.3.2 zložením finančných prostriedkov uchádzačom na bankový účet verejného 

obstarávateľa 
 
13.4 Podmienky zloženia bankovej záruky 
Banková záruka za uchádzača môže byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike, 
pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „Banka“) 
a preukazuje sa záručnou listinou, tak ako je uvedené ďalej. 
 
Obsah bankovej záruky. Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: 

- banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1) za dlžníka  (uchádzača)  
v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa, 

- banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 16.1, 
- zmluva (záručná listina) medzi bankou a dlžníkom nesmie obsahovať žiadne námietky 

dlžníka voči veriteľovi. 
- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 10 dní po doručení výzvy verejného 

obstarávateľa na zaplatenie, na jej účet podľa bodu 13.2, 
- banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením 

záručnej listiny verejnému obstarávateľovi, 
- platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2, resp. 

predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.3, pokiaľ verejný obstarávateľ do uplynutia 
doby platnosti bankovej záruky uchádzačovi písomne oznámi takéto primerané predĺženie 
lehoty viazanosti ponúk, 

 
13.5. Zánik bankovej záruky: banková záruka zanikne: 

- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech 
verejného obstarávateľa, 

- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, v prípade 
ak tento obdržal žiadosť od uchádzača na odvolenie bankovej záruky a tejto žiadosti vyhovel. 

- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil 
svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti 
bankovej záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky. 

 



Záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača 
do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti 
ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne zahraničná banka, 
ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou 
v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená úradným prekladom do 
slovenského jazyka okrem záručnej listiny vyhotovenej v českom jazyku.  
 
Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude ponuka uchádzača z verejnej súťaže vylúčená. 
Verejný obstarávateľ písomne upovedomí uchádzača o jeho vylúčení s uvedením dôvodu a lehoty, 
v ktorých môže uplatniť revízne postupy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní  
 
13.6 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk 
Verejný obstarávateľ odvolá poskytnutú bankovú záruku zauchádzača podľa § 46 zákona 
o verejnom obstarávaní 
 
13.7 Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy 
Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty na ktorú bola vystavená, pokiaľ 
verejný obstarávateľ písomne neoznámi uchádzačovi svoje nároky z bankovej záruky počas doby 
jej platnosti.  
 
13.8  Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 
 
Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 13.2 musia byť zložené na účet verejného 
obstarávanľa. 
 
Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr k termínu 
otvárania ponúk v tejto súťaži. 
Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa predchádzajúceho 
bodu, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. 
Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného 
obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej 
lehoty viazanosti ponúk. 
 
13.9 Podmienky vrátenia zábezpeky 
Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa: 

- márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil 
z verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania 
zákazky, 

- uzavretia zmluvy. 
Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov v 
určenej výške, ktoré boli určené ako zábezpeka ponuky uchádzača. 

 
13.10 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa vyššie uvedených podmienok 
zloženia. 
V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk tejto súťaže zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje 
viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 
 
13.11. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej 
ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu 
alebo rámcovú dohodu podľa § 56 zákona o verejnom obstarávaní. Odstúpenie od svojej ponuky 
uchádzač bezodkladne oznámi písomne poštou verejnému obstarávateľovi. 
 
14. Jazyk ponuky 
 
14.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 
štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s 



jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 
štátneho jazyka. 
 
15. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
 
15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 
15.2 Návrh ceny musí byť spracovaný v zmysle 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 NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
15.3 Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t.z. 
sumár všetkých položiek, ktoré sú v prílohe k súťažným podkladom. 
15.4 Uchádzač ocení všetky položky, pre určenie ceny uvedie pre každú požadovanú položku a 
špecifikácie aj jednotkovú cenu. Jednotkové ceny budú uvedené v mene euro na dve desatinné 
miesta (bez toho, aby boli „skryté“ ďalšie desatinné miesta, ktoré by skresľovali konečný výsledok). 
Požaduje sa, aby všetky výpočty boli zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Výkaz výmer bude 
spracovaný aj predložený v programe Excel. Položky uvedené vo výkaze výmer, ktoré uchádzač 
neocení a neuvedie pre ne jednotkovú cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách. 
15.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 

15.5.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
15.5.2 sadzba DPH a výška DPH, 
15.5.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

15.6 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, 
že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 
15.7 Uchádzač je povinný vo výkaze výmer jasne vyznačiť použitie ekvivalentných materiálov či 
tovarov v ponuke s uvedením názvu ekvivalentného výrobku za názvom pôvodne 
požadovaného výrobku – materiálu alebo tovaru v predloženom rozpočte. Zároveň uchádzač uvedie 
opis použitých ekvivalentov predložením dokladov potvrdzujúcich porovnateľné parametre 
výrobkov. 
 
16. Náklady na ponuku 
 
16.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
 
Časť IV. Predkladanie ponuky 
 
17. Označenie obalu ponuky 
 
17.1 Uchádzač vloží dokumenty ponuky do jedného spoločného nepriehľadného obalu, riadne 
ozančeného obalu – viď nižšie.  
 
17.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje: 
- názov a sídlo kontaktného miesta uvedené v bode 18.1 týchto súťažných podkladov, 
- obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača, 
 
- označenie heslom súťaže: „MŠ Krasňany“ 
- označenie: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ!“ 
 
18. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
 
18.1 Ponuky sa predkladajú doručením prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne 
na adrese: 
 DGB consult, s.r.o.,Kollárova 2641/15, 010 01 Žilina 
 



Kontaktná osoba:  
  Ing. Beáta Topoľská 
    Telefón: +421 911775444 
    E-mail:  dgbconsult.info@gmail.com 

 
18.2 Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk: do viď bod IV.2.2) Lehota na 
predkladanie ponúk vo výzve na predkladnie ponúk uverejnenej vo Vestníku VO. 
V momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená na 
uvedenej adrese (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). 
 
18.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
 
18.4 Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom 
uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. 
 
18.5 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ 
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 
 
Časť V. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 
 
19. Otváranie a preskúmanie ponúk  
19.1 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí 
ponuky. Každú ponuku komisia označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. 
 
19.2 Otváranie ponúk je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 ods. 6 zákona. 
 
19.3 Otváranie ponúk vykoná komisia v termíne a čase uvedenom vo Výzve na predkladanie ponúk 
uverejnenej vo vestníku VO, bod IV.2.7) na adrese: DGB consult, s.r.o., Kollárova 2641/15, 010 01 
Žilina.  
 
19.4 Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, 
spočívajúce vo vyhodnotení ponúk, podaní vysvetlenia, doplnení ponúk, vyhodnotení splnenia 
podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 
 
19.5 Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a výpisom 
z obchodného registra resp. živnostenským listom. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom 
totožnosti, výpisom z obchodného registra resp. živnostenským listom a úradne osvedčeným 
splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na 
otváraní ponúk v rámci predmetnej zákazky. 
 
20. Preskúmanie ponúk 
 
20.1 Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k vyhodnoteniu ponúk, preskúma, či všetky 
ponuky spĺňajú požiadavky osoby podľa § 8 zákona a rozhodne, či ponuka: 
a) obsahuje všetky náležitosti určené v bode 12. týchto súťažných podkladpov, 
b) zodpovedá pokynom a dokumentom uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto 
súťažných podkladoch. 
 
20.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a špecifikáciám uvedeným 
vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch a zároveň neobsahuje žiadne 
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými dokumentmi. Ponuky uchádzačov, ktoré 
nebudú spĺňať uvedené požiadavky budú zo zadávania zákazky vylúčené. 
 
20.3 O vylúčení ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia bude uchádzač písomne upovedomený s 
uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO. 



 
21. Vysvetľovanie ponúk 
 
21.1 Komisia písomne požiada uchádzačov o písomné vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie 
podmienok účasti a to podľa § 40 ods. 4 ZVO. 
 
21.2 Osoba podľa § 8 zákona písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, 
prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť 
alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak osoba podľa § 8 zákona neurčí 
dlhšiu lehotu, uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti 
v zmysle § 40 ods. 5 zákona. 
 
21.3 Osoba podľa § 8 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak nastane niektorý z 
dôvodov vylúčenia podľa § 40 ods. 6 a 7 ZVO. 
 
21.4 Osoba podľa § 8 zákona bezodkladne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením 
dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO. 
 
21.5 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 
uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky. 
 
21. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
 
21.1 V procese vyhodnotenia splnenia podmienok účasti uchádzačmi verejný obstarávateľ použije 
postupy uvedené v § 40 zákona o verejnom obstarávaní. Ak prichádza do úvahy, použije sa § 152 
ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
21.2 Verejný obstarávateľ bude posudzovať splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na 
predkladanie ponúk a a v súlade s týmito súťažnými podkladmi. 
 
22. Vyhodnocovanie ponúk 
 
22.1 V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 53 zákona 
o verejnom obstarávaní. Na vyhodnotenie ponúk sa nepoužije elektronická aukcia. 
 
22.2 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 
požiadaviek na predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť informácií a dôkazov, 
ktoré poskytli uchádzači. 
 
22.3 Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na 
vyhodnocovanie ponúk uvedené v týchto súťažných podkladoch. 
 
23. Revízne postupy 
 
23.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli 
alebo mohli byť dotknuté postupom osoby podľa § 8 zákona o VO, môže uplatniť revízne postupy v 
súlade s ustanoveniami § 164 a § 170 (a nasl.) zákona o VO, kde sú uvedené postupy a okruhy 
dôvodov pre ich uplatnenie. 
 
Časť VI. Prijatie ponuky a uzavretie zmluvy 
 
24. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 
 
24.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne 
písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia 



ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejní informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk 
a poradie uchádzačov v profile. 
 
24.2 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuka sa prijíma. 
 
24.3 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho 
ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný 
obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o 
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená 
námietka. 
 
25. Uzavretie zmluvy 
 
25.1 Osoba podľa § 8 zákona vyzve úspešného uchádzača na predloženie zmluvy. Uchádzač 
predloží potrebný počet výtlačkov osobe podľa § 8 zákona v lehote určenej osobou podľa § 8 
zákona. 
 
25.2 Osoba podľa § 8 zákona uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva nesmie 
byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Osoba 
podľa § 8 zákona uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom a v súlade s § 56 ZVO. 
 
25.3 Osoba podľa § 8 zákona môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 
najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, ak 
nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 
164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170. 
 
25.4 Ak bola podaná žiadosť o nápravu alebo námietka, osoba podľa § 8 zákona uzavrie zmluvu v 
súlade s ustanoveniami ZVO. 
 
25.5 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť osobe podľa § 8 zákona riadnu 
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa 
uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7, ak boli na jej uzavretie písomne vyzvaní. 
 
25.6 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené 
povinnosti podľa § 56 odseku 8, osoba podľa § 8 zákona môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. 
 
25.7 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, 
neposkytnú osobe podľa § 8 zákona riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť 
uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní, osoba podľa § 
8 zákona môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v 
poradí. 
 
25.8 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinní poskytnúť osobe 
podľa § 8 zákona riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 
10 pracovných dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne vyzvaní. 
 
25.9 Osoba podľa § 8 zákona nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, 
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora. 
 
25.10 Osoba podľa § 8 zákona vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej 
uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 
subdodávateľa v zákonom stanovenom rozsahu.  
 



25.11 Uzatvorená zmluva nemôže byť v rozpore s týmito súťažnými podkladmi.  
 
25.12 Úspešný uchádzač (dodávateľ) má povinnosť posyktnúť objednávateľovi k podpisu zmluvy 
zoznam jeho subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a do 5 
pracovných dní odo dňa akejkoľvek zmeny subdodávateľa nahlásil kupujúcemu údaje v rozsahu 
minmálne podľa ods. 3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
 
A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
Podmienky účasti požadované pre toto verejné obstarávanie sú uvedené vo výzve na 
predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku VO č. 174/2018 zo dňa 03.09.2018, 12233 - WYP. 
 
Doplňujúce informácie k podmienkam účasti, ktoré pre pbmedzenie počtu znakov neboli uverejnené 
vo výzve na predkladanie ponúk, resp. sú pre jasný výklad znenia zopakované: 
 
Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 
určené verejným obstarávateľom predložením dokumentu Jednotný európsky dokument (ďalej len 
JED). Predvyplnený formulár je zverejnený spolu s týmito súťažnými podkladmi.   
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil manuál s vysvetlením k vypĺňaniu JEDu: 
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-
obstaravanie-553.html  
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia sa uchádzačom 
odporúča postupovať v súlade s upozornením Úradu pre verejné obstarávanie Zmeny súvisiace so 
zoznamom hospodárskych subjektov, uverejneným na  
https://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-
uradom/informacie-k-zoznamu-hospodarskych-subjektov-2ff.html , ktorým ÚVO dáva 
hospodárskym subjektom do pozornosti úpravu podmienok pre zápis do zoznamu hospodárskych 
subjektov, vyplývajúcu zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý nadobudol 
účinnosť dňa 18. 4. 2016.  
 
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 
jazyku v súlade s § 21 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Ak je doklad alebo dokument 
vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to 
neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku, ktoré bude verejný 
obstarávateľ akceptovať. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho 
jazyka. 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať podľa § 39 zákona jednotným európskym 
dokumentom, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému 
obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným verejným 
obstarávateľom. 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné 
práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky 
alebo koncesie, ktorú má zabezpečiť. 
 
Verejný obstarávateľ uvádza, že nepovoľuje obmedzenie na uvedenie informácie pre požadované 
na podmienky účasti (týkajúce sa časti IV: Podmienky účasti oddiel A až D jednotného európskeho 
dokumentu) na jednu otázku, s odpoveďou áno alebo nie (α: Globálny údaj pre všetky podmienky 
účasti), t.z. či hospodárske subjekty spĺňajú všetky požadované podmienky účasti, týkajúce sa 
ekonomického a finančného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti. 
 
 
 
 



A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona na základe 
kritérií na vyhodnotenie ponúk - najnižšej ceny v EUR s DPH. 
 
1. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za 
predmet zákazky v Eur s DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke 
predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v Eur s DPH atď. 
2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky, vypočítaná 
a vyjadrená podľa súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov v Eur, s uvedením ceny bez 
DPH resp. aj vrátane DPH. 
3. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných 
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky podľa 
bodu 3 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov. 
4. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie 
predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v Eur s DPH, 
uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý 
navrhol/požaduje za dodanie predmetu zákazky najnižšiu cenu. 
5. Uchádzač v ponuke predloží návrh na plnenie kritéria, t.z. podpísaný Formulár – Návrh na plnenie 
kritéria týchto súťažných podkladov, s uvedením ceny podľa bodu 1 za celý predmet zákazky. 
 
 
B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany 
 
Predmetom zákazky sú stavebné práce.   
 
Názov stavby:  Prístavba a stavebné úpravy Materská škola Krasňany 
Miesto stavby:  Krasňany, parc.č.2/4, 845/54, k.ú.Krasňany 
Účel stavby:  Občianska vybavenosť  
Charakter stavby: Prístavba a stavebné úpravy   
 
Zastavaná plocha 267,8m2   
Úžitková plocha 189,8m2   
 
Členenie stavby na prevádzkové súbory a stavebné objekty – jeden stavebný objekt. Práce 
pozostávajú najmä z nasledovných: 

- búracie práce, 
- nosné konštrukcie: zvislé konštrukcie, vodorovné konštrukcie, 
- základové konštrukcie, 
- strecha, 
- vonkajší plášť, 
- vnútorné konštrukcie a povrchy, 
- technické vybavenie objektu: zdravotechnika, vykurovanie (prístavba, rekonštrukcia 

jestvujúceho vykurovania), plyn, elektroinštalácia, bleskozvod, vzduchotechnika. 
 
Urbanistické osadenie objektu budovy materskej školy je dané, jeho základné parametre a vzťahy 
zostávajú zachované. Existujúca stavba materskej školy má dve nadzemné podlažia, je čiastočne 
podpivničená. Krytá je valbovou strechou, bez využitia podkrovia. Konštrukčný systém – murované 
steny z keramických tvaroviek, železobetónové stropy. Projekt rieši požadované rozšírenie kapacít 
materskej školy vybudovaním ďalšej samostatnej triedy v jednopodlažnej (prízemnej) prístavbe. 
Okrem zvýšenia kapacity materskej školy tým bude umožnené aj optimálne členenie tried podľa 
veku detí. Stavebné úpravy existujúcej časti riešia okrem prác súvisiacich s prepojením existujúcej 
časti a prístavby rekonštrukciu vykurovania vrátane nových úspornejších zdrojov tepla a regulácie. 



 
V navrhovanej prístavbe bude vybudovaná samostatná trieda materskej školy s kapacitou 25 detí.  
Prístavba tvorí jednoduchý prízemný objem s plochou strechou, so zapusteným závetrím vstupu a 
zapustenou terasou. Okenné otvory sú navrhnuté pre maximálne prepojenie herne s exteriérom, 
s minimálnym parapetom umožňujúcim umiestnenie odkladacích priestorov. 
Prípojky plynu, vody, elektriny zostávajú zachované, prístavba bude napojená na existujúce rozvody 
v objekte (vrátane ÚK a TÚV), zrealizuje sa nové odkanalizovanie prístavby do existujúcej verejnej 
kanalizácie.  
 
Podrobne viď projektová dokumentácia ako súčasť súťažných podkladov a položkovite vo výkaze 
výmer. 
 
Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo typové 
označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých funkcionalít a 
minimálnych požadovaných parametrov. T.z. Uchádzačom je umožnené pri položkách, kde by 
eventuálne mohol byť uvedený názov, výrobca, typové označenie a pod. ponúknuť a naceniť 
ekvivalentné zariadenia a materiláy Pri použití ekvivalentných druhov materiálov a/alebo výrobkov 
musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce vlastnostiam (parametrom), ktoré sú 
uvedené v špecifikácii. Uchádzač má povinnosť na ekvivalentný výrobok/položku písomne vo svojej 
ponuke upozorniť. 
 
 
 
B.2 SPÔSOB URČENIA CENY 
 
1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách. 
 
2. Návrh ceny musí byť spracovaný v zmysle 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 NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 
3. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadovaný predmet zákazky, t.z. 
sumár všetkých položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek.   
 
4. Uchádzač ocení všetky položky, pre určenie ceny uvedie pre každú požadovanú položku a 
špecifikácie aj jednotkovú cenu. Jednotkové ceny budú uvedené v mene Eur na dve desatinné 
miesta (bez toho, aby boli „skryté“ ďalšie desatinné miesta, ktoré by skresľovali konečný výsledok). 
Požaduje sa, aby všetky výpočty boli zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Položky uvedené vo 
výkaze výmer, ktoré uchádzač neocení a neuvedie pre ne jednotkovú cenu, budú považované za 
už zahrnuté v iných cenách. 
 
5. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 
5.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
5.2 sadzba DPH a výška DPH, 
5.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
 
6. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 
 
7. Uchádzač je povinný vo výkaze výmer jasne vyznačiť použitie ekvivalentných materiálov či 
tovarov v ponuke s uvedením názvu ekvivalentného výrobku za názvom pôvodne požadovaného 
výrobku – materiálu alebo tovaru v predloženom výkaze výmer. Zároveň uchádzač uvedie opis 
použitých ekvivalentov predložením dokladov potvrdzujúcich porovnateľné parametre výrobkov. 
 
 



 
B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Text ustanovení návrhu zmluvy je pre uchádzača záväzný a nie je prípustné ho meniť, dopĺňať 
ustanovenia, alebo akokoľvek ich upravovať. Návrh zmluvy môže byť doplnený len v súlade s 
podmienkami súťaže a zákonom o verejnom obstarávaní. 
 
 

Zmluva o dielo 
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka 

 
1. Zmluvné strany 
 
1.1 Objednávateľ:  Obec Krasňany 
     so sídlom:  Krasňany 22, 013 03 Krasňany  

Zastúpenie:                     Ing. Miroslav Bielka, starosta  
 IČO:           00321401  
 DIČ:                  2020677538    

peňažný ústav:   Prima banka Slovensko, a.s.  
 IBAN:                    SK88 5600 0000 0002 1089 6001                
 Tel:                                  +421 41 5692 381 
             E-mail:                            krasnany@obeckrasnany.sk 
 
 (ďalej len: „Objednávateľ“) 
     
1.2 Zhotoviteľ:  ……………………………………………….. 
     so sídlom:  ……………………………………………….. 
   ………………………………………………..    
 IČO:  ……………………………………………….. 
 DIČ/IČ DPH:  ……………………………………………….. 

Zapísaný:  ……………………………………………….. 
    ……………………………………………….. 
 peňažný ústav:  ……………………………………………….. 
 číslo účtu:  ……………………………………………….. 
 v mene kt. koná: ………………………………………………..  
 Tel:   ……………………………………………….. 

E-mail:   ………………………………………………..              
             (ďalej len: „Zhotoviteľ“) 
 
1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení zmluvy o dielo uzavretej podľa ust. §§ 536 a násl. 

Obchodného zákonníka (ďalej aj ako len „Zmluva“). 
1.4 Zmluva je výsledkom verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s ponukou 
predloženou v rámci verejného obstarávania.  

 
2. Predmet Zmluvy 

 
2.1 Touto Zmluvou sa  

2.1.1 Zhotoviteľ zaväzuje  
Ø zhotoviť, dodať, zrealizovať na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť, za dohodnutú cenu a v dohodnutom čase pre Objednávateľa dielo: 
„Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany“ nachádzajúce sa v katastrálnom 
území Krasňany (ďalej aj ako len „Dielo“)   

Ø vykonať ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy, a to všetko spôsobom, v rozsahu a za 
podmienok v tejto Zmluve ďalej uvedenými. 

2.1.2 Objednávateľ zaväzuje  
Ø vystaviť objednávku a doručiť ju Zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy po 

schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na Dielo pre 
Objednávateľa, 

Ø pripraviť priestory pre dodanie a realizáciu Diela, 



Ø Dielo zhotovené v súlade so Zmluvou a objednávkou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi 
dohodnutú cenu diela,  

Ø vykonať ďalšie činnosti podľa tejto Zmluvy, a to všetko spôsobom, v rozsahu a za 
podmienok uvedených v tejto Zmluve ďalej. 

2.2      Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Objednávateľom 
Zhotoviteľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade 
nedôjde k plneniu zmluvy.  

 
3. Miesto a Čas plnenia 
 
3.1 Miestom plnenia je budova materskej školy v Krasňanoch. 
3.2 Odovzdanie staveniska: najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej 

objednávky zhotoviteľovi. 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s prácami v deň odovzdania staveniska. 
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať Dielo v lehote najneskôr do 4 (štyroch) mesiacov  odo 

dňa prevzatia staveniska.  
3.5 Objednávateľ sa zaväzuje pripraviť podmienky pre realizáciu Diela a na odovzdanie a prevzatie 

staveniska.  
3.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedenom v 

bode 3.4 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia Zmluvy 
plniť následkom okolností, vzniknutých na strane Objednávateľa (napr. stavebná nepripravenosť pre 
vykonanie Diela, nespolupôsobenie Objednávateľa). V tomto prípade sa Zhotoviteľovi predlžujú lehoty 
(primerane k okolnostiam vzniknutým na strane objednávateľa) a dôjde k zmene termínu dokončenia 
Diela.  

3.7 Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom,  Objednávateľ  po overení 
dokončenia prác môže prevziať Dielo aj v skoršom ponúknutom termíne. 
 

4. Cena Diela 
 
4.1 Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovená na základe výsledkov procesu verejného 

obstarávania a presne zodpovedá obsahu víťaznej ponuky. 
4.2 Cena za Dielo je:   

Cena za dielo bez DPH:   ............................... EUR 
 DPH 20 %:     ............................... EUR 
 Cena za dielo celkom s DPH:   ............................... EUR 
4.3 Práce a služby, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odchylne od 

dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. 
4.4 Ceny za nerealizované práce a služby z dôvodu zmien počas realizácie Diela, odsúhlasených 

obidvoma zmluvnými stranami, budú z celkovej ceny Diela odpočítané.  
4.5 Zhotoviteľ  sa zaväzuje predložiť rozpočet predmetu Zmluvy aj vo formáte MS Excel a aj každú jeho 

zmenu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu Zmluvy do 3 dní po písomnom odslúhlasení 
obidvoma zmluvnými stranami a za podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného prísevku na dielo a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 
5.   Platobné podmienky, fakturácia 

 
5.1 Objednávateľ neposkytne za predmet Zmluvy zálohu. 
5.2 Fakturácia a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán 

vykonávané vždy po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 25% Diela, resp. po 
dokončení a prevzatí 25% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe 
Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov 
skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.  

5.3 Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne uskutočnených prác a príp. dodaných tovarov 
potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa (verejného obstarávateľa), prípadne stavebným 
dozorom objednávateľa (verejného obstarávateľa).  

5.4 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi faktúru s prílohami minimálne v štyroch vyhotoveniach. 
5.5 Cenu za Dielo sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej v súlade 

s bodom 5.2, 5.3 a 5.5 tejto Zmluvy a predložiť ju Objednávateľovi.  
5.6 Splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. 
5.7 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové 

nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej 
faktúry Objednávateľovi. 
Faktúra ako daňový doklad musí obsahovať tieto náležitosti : 



- označenie faktúry a jej číslo; 
- označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa obchodným menom a adresou, IČO, DIČ, IČ pre - DPH; 
- deň odoslania faktúry, lehota jej splatnosti, dátum dodania  zdaniteľného plnenia; 
- označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má byť Odplata poukázaná; 
- označenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodávky a práce; 
- fakturovaná čiastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; 
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

5.8 Peňažný záväzok Objednávateľa vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej 
sumy z jeho účtu v prospech účtu Zhotoviteľa. 

5.9 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí Diela. 
 

6.  Záručná doba, zodpovednosť za vady 
 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa dohodnutých  zmluvných 
podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto Zmluve. 

6.2 Záručná doba na celý predmet zmluvy je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi.  

6.3 Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom. Záruka sa 
nevzťahuje na poškodenie Diela spôsobené Objednávateľom, zmeny spôsobené bežným 
opotrebením a špecifickými vlastnosťami použitého materiálu. 

6.4 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má Zhotoviteľ povinnosť 
bezplatného odstránenia vady.  

6.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých 
Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6.7 Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť  
reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa  a odovzdanie Diela sa nepovažuje za prehliadku 
diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže 
zjavné vady písomne reklamovať do 3 dní po prevzatí Diela. 

6.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení  a to 
písomnou formou v zmysle ust. § 562 Obchodného zákonníka.  

6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia reklamovaných 
Objednávateľom v záručnej aj pozáručnej dobe v lehote do 48 hodín od oznámenia Objednávateľom. 

 
7.  Vykonanie diela 

 
7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa Zmluvy, 

pričom rešpektuje  technické špecifikácie a právne predpisy. 
7.2 Zhotoviteľ  v plnom  rozsahu zodpovedá  za bezpečnosť  a ochranu zdravia  všetkých osôb, ktoré sú 

oprávnené zdržiavať sa v priestoroch pre montáž a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami. 
7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že  pri  realizácii  Diela   nepoužije  materiál,  o  ktorom  je v čase jeho 

použitia známe, že je škodlivý.  
7.4 Priestory montáže je povinný Zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí Objednávateľ v zápisnici o 

odovzdaní a prevzatí Diela. 
7.5 Súčasťou vykonania predmetu plnenia sú všetky činnosti a náklady vynaložené Zhotoviteľom najmä 

na materiál potrebný na zhotovenie Diela, poistenie diela Zhotoviteľom počas realizácie prác, clo, iné 
poplatky súvisiace s dovozom materiálu, dopravou, poplatky súvisiace s certifikáciou Diela a správne 
a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci, ako aj cena dokumentácie a 
návodu na obsluhu Diela, ktoré sú nevyhnutné na riadne užívanie Diela alebo s ním súvisia, kompletná 
inštalácia Diela, vykonanie predpísaných testov, skúšok, kompletného zaškolenia obsluhy Diela po 
jeho nainštalovaní, záruka za vady a pozáručná technická podpora. 

7.6 V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu plnenia nevyhnutné akékoľvek právo duševného 
vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím 
vlastníctva k predmetu plnenia získa aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za 
používanie týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu plnenia. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
7.8 Zhotoviteľ je povinný sa riadiť pokynmi objednávateľa.  
 
8. Nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu a prechod nebezpečenstva škody 
 
8.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na veciach, ktoré zabezpečil pre vykonanie Diela. 



8.2 Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia alebo jeho vykonanej časti znáša výlučne 
Zhotoviteľ a to až do jeho prevzatia zo strany Objednávateľa. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele 
prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa záverečným odovzdaním predmetu plnenia, podpísaním 
Preberacieho protokolu. 

8.3 V prípade vzniku škody na predmete plnenia do času jeho prevzatia Objednávateľom sa Zhotoviteľ 
zaväzuje túto škodu oznámiť Objednávateľovi a prednostne, bez zbytočného odkladu, uviesť predmet 
plnenia do pôvodného stavu. 

 
9 Odovzdanie a prevzatie Diela 
 
9.1 Dielo sa považuje za vykonané jeho riadnym ukončením (ukončením prác a uvedením diela do trvalej 

prevádzky – po kolaudácii) a jeho odovzdaním objednávateľovi v mieste podľa ust. 3.1. tejto zmluvy. 
9.2 Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa minimálne 7 dní vopred pred plánovaným odovzdaním na odovzdanie 

a prevzatie Diela. 
9.3 O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak 

Objednávateľ v zápisnici vyhlási, že Dielo preberá. Ak Objednávateľ odmietne Dielo prevziať, uvedie 
do zápisnice svoje odôvodnenie. 

9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude dodané spolu s dodacími listami, kópiami certifikátov alebo 
iných obdobných dokumentov, ktorými je schválené uvedenie Diela do prevádzky a jeho užívanie 
v zmysle príslušných právnych predpisov.  

 
10 Priestory montáže 
 
10.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi priestory pre vykonanie Diela v takom stave, aby 

Zhotoviteľ mohol začať s realizáciou Diela podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v prácach 
riadne pokračovať. 

10.2 Zhotoviteľ bude udržiavať v priestoroch montáže a v ich bezprostrednom okolí poriadok a čistotu a 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác.  

 
11.  Zmluvné pokuty 

 
11.1 Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu vo 

výške: 
10.1.1  0,1 % z ceny Diela za každý deň omeškania s odovzdaním dokončeného Diela 

Objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy. 
10.1.2  0,1 % z ceny Diela za každý deň omeškania v prípade odstránenia vád a nedorobkov  

v dohodnutom termíne. 
11.2 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi  za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu vo 

výške: 

11.2.1     0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania s úhradou faktúry, 

11.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zmluvnej strany uhradiť škodu, ktorá vznikla 
nesplnením jej záväzkov. 

11.4 Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 
 
12.  Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy 
 
12.1 Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu o odbornej 

spôsobilosti na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení 
neskorších predpisov alebo dokladu ekvivalentného. Meno tejto osoby (stavbyvedúceho) je povinný 
zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi najneskôr pri preberaní staveniska, pokiaľ tak už neurobil pri 
predkladaní ponuky v zákazke uvedenej v čl. II tejto zmluvy alebo ak by došlo po podaní ponuky 
k zmene tejto osoby.  V prípade, ak by počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, je 
Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň tejto zmeny predložiť objednávateľovi fotokópiu dokladu 
o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedeného v predchádzajúcom texte. V prípade, ak 
zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní (t. z. buď bude postupovať pri plnení tejto zmluvy bez takejto 
osoby, príp. nepredloží nový doklad o odbornej spôsobilosti pri zmene tejto osoby), má objednávateľ 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti 
a okrem toho má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou 
nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku porušenia tejto 
povinnosti v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.  



12.2 Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluva udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu. 
Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať podmienky platných a účinných VZN Obce Krasňany a aj 
iné právne predpisy SR a záväzné predpisy EÚ. 

12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou 
s predmetom tejto zmluvy a je zároveň povinný zabezpečiť zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu 
spôsobenú tretím osobám v súvislosti s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy, a to do 3 dní 
odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva na poistnú minimálne vo výške  100.000 € pre 
každý jednotlivý prípad. Zhotoviteľ je povinný toto poistenie udržiavať a financovať počas celej 
platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že má uzavreté toto poistenie v požadovanej 
minimálnej výške a to do 3. dní odo dňa, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva (predloží 
objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy alebo poistky). Rovnako je zhotoviteľ povinný informovať 
objednávateľa aj o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tohto poistenia. V prípade, ak by zhotoviteľ 
nemal zabezpečené toto poistenie počas trvania tejto zmluvy minimálne v uvedenej minimálnej výške 
alebo ho nepreukáže podľa predchádzajúceho textu, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy 
a zároveň má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v tejto 
zmluve (okrem toho má však aj nárok na náhradu prípadnej škody a to v plnej výške). 

12.4 Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať (a to aj spôsobom 
uvedeným v nasledujúcom odseku tohto článku), či je dielo zhotovované riadne, kvalitne a odborne. 
Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pri uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú 
súčinnosť. V prípade porušenia tejto povinnosti, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
2.000,- € za každé neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly (a to aj za neumožnenie 
uplatnenie práva objednávateľa právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou 
nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich 
z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

12.5 Objednávateľ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním a prevzatím 
diela, ale aj kedykoľvek počas zhotovovania diela sondy alebo iné meranie, prípadne má právo 
odobrať vzorky z materiálov použitých pri zhotovovaní diela a to najmä za účelom zistenia, či je dielo 
zhotovované riadne a v súlade s touto zmluvou a projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní 
alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto 
zmluvou alebo projektom, má právo neprevziať takto zhotovené dielo. Zároveň má objednávateľ právo 
odstúpiť od tejto zmluvy a tiež má právo požadovať od zhotoviteľa aj úhradu preukázaných nákladov 
na vykonanie sond alebo iných meraní, ktorých výsledky poukazovali na to, že dielo nie je 
zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou alebo projektom. V prípade, ak výsledky sond, meraní 
alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto 
zmluvou alebo projektom a zároveň , ak podľa vyjadrenia znalca bude možné tieto vady a chyby 
odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo až po márnom uplynutí lehoty na 
odstránenie prípadných nedostatkov. Lehota na odstránenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokiaľ 
sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový 
termín na zhotovenie diela. V prípade, ak podľa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a chyby 
odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo okamžite.  

12.6 V prípade, ak by došlo k ukončeniu tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom, je zhotoviteľ povinný na svoje 
náklady vypratať stavenisko a to bezodkladne po ukončení tejto zmluvy, najneskôr však v lehote do 3 
pracovných dní odo dňa ukončenia zmluvy, pokiaľ nedôjde k obojstrannej , písomnej uzavretej dohode 
zmluvných strán o inom termíne vypratania staveniska. V prípade, ak zhotoviteľ v tejto lehote 
nevyprace riadne, úplne a včas stavenisko, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
1.000,- € za každý, aj začatý deň omeškania. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý 
nárok na náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ 
a objednávateľ zároveň touto zmluvou uzatvárajú dohodu o plnej moci, na základe ktorej zhotoviteľ 
udeľuje objednávateľovi plnú moc, aby v prípade, ak zhotoviteľ dobrovoľne nevyprace stavenisko 
v súlade s touto zmluvou, uskutočnil objednávateľ všetky úkony potrebné k vyprataniu staveniska, 
vrátane fyzického výkonu vypratania staveniska. Za týmto účelom je objednávateľ oprávnený vstúpiť 
na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachádzajú na stavenisko budú prevzaté do úschovy 
objednávateľa alebo inej, objednávateľom určenej osoby, pričom objednávateľ bude oprávnený 
požadovať od zhotoviteľa náhradu všetkých nevyhnutých nákladov, ktoré objednávateľovi v súvislosti 
s vypratávaním staveniska vzniknú a to v ich plnej výške a tiež bude mať nárok požadovať náhradu 
za uskladnenie prevzatých vecí. Objednávateľ túto udelenú plnú moc. Prijíma. Táto plná moc teda 
trvá aj po zániku tejto zmluvy. Zároveň sa ustanovenia tohto odseku považujú aj za prípadný súhlas 
poškodeného podľa § 29 zákona č. 300/2005 Z. z. (Trestný zákon), ktorý je vážny a dobrovoľný 

12.7 Omeškanie zmluvných strán o viac ako 30 dní v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je 
považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 a oprávňuje na jednostranné 
odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany. 



12.8 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý 
strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane. 

12.9 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. 
Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne Zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene 
rozpracovaného Diela.  

12.10 Zhotoviteľ  sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek počas trvania platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí NFP na to oprávnenými osobami a zaväzuje sa týmto osobám poskytnúť všetku 
potrebnú súčinnosť.  

12.11 Zhotoviteľ má povinnosť posyktnúť objednávateľovi k podpisu zmluvy zoznam jeho 
subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a do 5 pracovných 
dní odo dňa akejkoľvek zmeny subdodávateľa nahlásil kupujúcemu údaje v rozsahu minmálne 
podľa ods. 3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní. 

 
13.  Záverečné ustanovenia 

 
13.1 Právne pomery touto Zmluvou neupravené sa spravujú ustanoveniami právnych predpisov platných 

v Slovenskej republike. 
13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným/neúčinným, 

nebude to mať vplyv na platnosť/účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy touto 
neplatnosťou/neúčinnosťou nedotknutých. Namiesto neplatného/neúčinného ustanovenia sa použije 
ustanovenie príslušného právneho predpisu, ktoré svojim obsahom a účelom najviac zodpovedá vôli 
Zmluvných strán vyjadrenej v tejto Zmluve, resp. účelu tejto Zmluvy. 

13.3 Túto Zmluvu je možné meniť len písomne, a to formou očíslovaných a datovaných dodatkov 
podpísaných oboma Zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy, a sú 
platné len vtedy, ak budú dodržané postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní 

13.4 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je ponukový rozpočet v tlačenej a elektronickej podobe v MS Exceli 
na CD/DVD.  

13.5 Táto Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, pričom tri exempláre obdrží Objednávateľ a jeden 
exemplár obdrží Zhotoviteľ. 

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva bola uzatvorená vážne, zrozumiteľne a určite, nie v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, pred podpisom si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 
súhlasu ju podpísali. 

13.7 Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po 
dni, v ktorom bude táto zmluva zverejnená v súlade s § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  

 
Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je: 
Príloha č. 1 Rozpočet diela - ocenený výkaz výmer v tlačenej podobe  
Príloha č. 2 Rozpočet diela v elektronickej podobe v MS Excel (napr. na CD/DVD/USB) 
Príloha č. 3 Harmonogram prác 
Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov – predkladá k podpisu zmluvy až úspešný uchádzač 
 
 
 
V …………………… dňa……….    V ………………… dňa ……………..   
 
 
Objednávateľ      Zhotoviteľ   
 
 
 
 
 
..................................................    .................................................         
Obec Krasňany, 
zast. Ing. Miroslavom Bielkom,  
starostom 
 

 

 

 



B.4 FORMULÁR – Návrh na plnenie kritéria - Cenová ponuka 
 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA  
Cena za dodanie predmetu zákazky 

 
 
Názov zákazky: Prístavba a stavebné úpravy MŠ Krasňany 
 
Uchádzač - názov:  
Sídlo uchádzača:  
IČO:  
Štatutárny zástupca:  
Kontaktné údaje (tel., e-mail):  
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  cena v EUR bez DPH 
 
 
 
Ponuková cena:    

                    v EUR 
P.č. Názov Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH 

 
1. 

 
Prístavba MŠ    

2. 
Rekonštrukcia vykurovaích a 
kurenárskych technológií a 
rozvodov 

   

X 

 
SPOLU: 
Prístavba a stavebné úpravy 
MŠ Krasňany 

 

   

 
 
 
 

V.......................dňa.......................... ........................................................   
 meno, priezvisko, podpis štatutára,      

pečiatka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRÍLOHA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV - vzor 
 
 
 
Vyhlásenie uchádzača  
 
 
Názov alebo obchodné meno uchádzača:  
   
Adresa alebo sídlo uchádzača:    
 
IČO:   

 
Vyhlásenie uchádzača 

 
Ja dolupodpísaný uchádzač/ako štatutárny orgán uchádzača* čestne vyhlasujem, že  
 

• súhlasím bez výhrady a obmedzenia s podmienkami určenými verejným obstarávateľom a 
akceptujem v plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky uvedené v súťažných 
podkladoch v časti (D) Obchodné podmienky, ktoré sú záväzným právnym dokumentom pre 
poskytnutie zákazky,  

 
• rozumel som a súhlasím so všetkými podmienkami predmetnej zákazky,  

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

 
 
Vypracoval: ..........................................................  
 
V ............................ dňa ......................  
 

..........................................................  
za uchádzača 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRÍLOHA SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV – vzor, ktorý k podpisu zmluvy o dielo predkladá 
úspešný uchádzač 
 

 
 

Zoznam subdodávateľov 
 

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení zmluvy uzatvorenej ako výsledok procesu verejného obstarávania 
s názvom “Prístavba a stavebnéí úpravy MŠ Krasňany“ bude v súlade s čl. VIII zmluvy o dielo využívať 
kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov nejestvujú 
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v 
znení neskorších predpisov: 
 
 

P.č. 

Názov firmy a 
sídlo 

subdodávateľa, 
IČO 

Údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia, 

funkcia) 

Predmet dodávok, prác alebo 
služieb - špecifikácia 

Podiel na 
celkovom 
objeme 

dodávky (v % 
a v EUR) 

 
 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

  

 
 
V ......................... dňa: ……………. 
 
Zhotoviteľ:       
 
 
 
 
......................................   


