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 OcÚ 77/2020 Ing. Oľga Mikulíková 17.02.2020 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Obec Sokoľ 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

 
Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipoval aj Vás ako možného Zhotoviteľa na nižšie 
špecifikovaný predmet zákazky a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky. 

 
1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov:  Obec Sokoľ 
Adresa:  Kostolianska 159/10, 044 31 Sokoľ 
ICO:  00324752 
Kontaktné miesto: Obec Sokol' 
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Šuca 
Telefón:  0918 625 053 
E-mail:  starosta.sokol@gmail.com 

 

2.) Predmet zákazky: Úprava dispozície kuchyne pre MŠ v obci Sokoľ a zriadenie priestorov pre klubovú 
činnosť 

 
3.) Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác 

 

4.) Opis: Stavebný zámer rieši prestavbu a opravu časti objektu základnej a materskej školy v obci Sokoľ, v ktorej 
je umiestnená školská kuchyňa pre prípravu celodennej stravy pre stravníkov predškolského zariadenia 
a obedov pre žiakov školy. Súčasná kapacita predškolského zariadenia je 24 detí a po realizácii zámeru bude 
možné ju zvýšiť až na 40. Súčasné priestorové usporiadanie kuchyne a zázemia je zastarané a je s ohľadom 
na kapacitu značne predimenzované. Dispozičné plochy sú čiastočne nefunkčné. Celková prevádzka zaberá 
plochu cca 138 m2.  Preto interiér školskej jedálne vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu pre zabezpečenie plnenia 
stále nových požiadaviek zo strany Ministerstva zdravotníctva a prestavba plôch, ktoré neplnia svoju funkciu 
na priestory, ktoré budú slúžiť na účely prevádzkovania klubovej činnosti pre mládež ale i ostatných 
obyvateľov obce. 

Prestavbou a opravou časti objektu sa vytvorí také dispozičné usporiadanie, ktoré zabezpečí bezproblémovú 
prevádzku, udržateľnosť respektíve i rozšírenie kapacít školy a škôlky. 

Technologické vybavenie nie je predmetom obstarávania. 
 

Stavebný zámer sa člení na tri objekty: 
1. Stavebné úpravy  
2. Elektroinštalácia 
3. Zdravotechnická inštalácia 

 
5.) Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce 
45317000-2 Iné elektroinštalačné práce 
45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení 
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce 
45262690-4 Celková údržba chátrajúcich budov 
45232410-9 Kanalizačné práce 
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6.) Spôsob financovania: regionálny príspevok poskytnutý Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky 
pre investície a informatizáciu a vlastné finančné prostriedky verejného obstarávateľa  

 

7.) Predpokladaná hodnota zákazky: 36 791,10 € bez DPH 
 

8.) Miesto dodania predmetu zákazky: Predmet zákazky sa bude realizovať na stavbe so súpisným číslom 165, 
druh stavby: polyfunkčná budova, postavenej na parcele registra „C“ č. 6 o výmere 1 510 m2, druh pozemku: 
zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajúca sa v katastrálnom území Sokoľ, obec  Sokoľ, okres Košice-okolie, 
zapísanej na liste vlastníctva č. 1591, ktorá je vo vlastníctve verejného obstarávateľa. 

 
9.) Lehota dodania: júl – august 2020 

 
10.) Komplexnosť dodávky: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
 Delenie zákazky na časti sa nepripúšťa. 

 
11.) Obhliadka: Odporúča sa z dôvodu, aby sa záujemca dokonale zoznámil so situáciou a upresnil si podmienky 

zadané verejným obstarávateľom, za účelom vypracovania čo najkvalitnejšej ponuky, spĺňajúcej všetky jeho 
požiadavky. V prípade záujmu o absolvovanie obhliadky miesta zhotovenia diela prípadne upresnenia si 
špecifikácie predmetu obstarávania, je potrebné si termín dohodnúť so starostom obce. Kontakt je uvedený 
v bode č. 1 tejto Výzvy. 

 
12.) Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 02.03.2020 do 12,00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí 

lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 
Ponuku je možné doručiť: 

a) poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného 
obstarávateľa uvedenú v bode 1. 

b) uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Súťaž – kuchyňa – neotvárať“ ako aj obchodným menom 
a adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzača a adresou verejného obstarávateľa. 

c) ponuky sa predkladajú v mene EUR 
 

13.) Obsah ponuky, podmienky účasti: 

a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, v ktorom musí 

byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky 

(doložiť originál alebo overenú kópiu dokladu). Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych 

subjektov môže predložiť doklad o zápise formou elektronického odpisu. 

b) Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet  

uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (t. j. päť rokov predchádzajúcich poslednému dňu od 

vyhlásenia verejného obstarávania a v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti), 

doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt 

uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok pričom uchádzač 

predloží najmenej 2 potvrdenia o uspokojivom vykonaní  uskutočnených  stavebných   prác   

rovnakého   alebo   porovnateľného   charakteru. Verejný obstarávateľ akceptuje aj referencie 

zverejnené na voľne dostupnom portáli Úradu pre verejné obstarávanie s uspokojivým hodnotením. 

c) Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu  – Príloha č. 5 Výzvy 

d) Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 6 Výzvy, ktorej neoddeliteľnú časť tvorí ocenený Výkaz výmer (Príloha 
č. 4 Výzvy) 

e) Zmluva o dielo - návrh – Príloha č. 7 Výzvy (prosíme vyplniť žltou farbou zvýraznené políčka) 
f) Informácia o subdodávateľoch – Príloha č. 9 Výzvy 

Nepredloženie ktoréhokoľvek dokumentu uvedeného v bode a-f sa bude považovať za nesplnenie 
podmienok účasti a ponuka nebude zaradená do vyhodnocovania. 

 
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie 
Úrad        pre        verejné        obstarávanie         podľa         §         183         ZoVO.         V         prípade, že 
uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo 
ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 
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zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač 
ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri 
partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa 
tohto predpisu. 

 
14.) Požiadavky na cenovú ponuku: 

Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky Vaše náklady (dochádzka na miesto určenia, montáž jednotlivých 
prvkov, doprava materiálu a pracovníkov, zabezpečenie zákonného uloženia a likvidácie vzniknutých 
odpadov, primeraný zisk a podobne) v zmysle zákona o cenách. Navrhovaná cena je konečná a nemenná. 

 
15.) Kritérium na hodnotenie ponúk: kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia cena za 

predmet obstarávania s DPH, pričom dielo musí spĺňať funkčné a technické požiadavky verejného 
obstarávateľa a platnej legislatívy v SR. Elektronická aukcia sa nepoužije. 

 
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ 
uzatvorí zmluvu o dielo v zmysle predloženej cenovej ponuky. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v 
prípade neúspešnej  ponuky nevzniká  žiadny nárok  na úhradu  nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a 
doručením ponuky. 
 
Spôsob určenia ceny je uvedený v Prílohe č. 8 Výzvy. 

 
16.) Termín otvárania ponúk: 02.03.2020 o 12,15 hod. kancelária starostu obce Sokoľ 

 
17.) Predpokladaný termín zadania zákazky: marec 2020 

 
18.) Minimálna lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2020 

 
19.) Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument 

vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí 
pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

 
20.) Obchodné podmienky: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo. 

Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky, 
neuzatvoriť Zmluvu o dielo. 
Zároveň si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak táto nespĺňa stanovené podmienky 
alebo prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii, ktorými sú 
predpokladaná hodnota zákazky. 
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 
finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarania. 
 

21.) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. pre výber 
zhotoviteľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej nevyplývajú pre našu organizáciu žiadne 
zmluvné záväzky. 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania a to aj v prípade, že verejný 
obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky. 

 
V prípade, ak technické požiadavky tovarov sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
patent, typ, krajinu, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa možnosť ponúknuť 
ekvivalentný výrobok alebo materiál (ďalej len ekvivalent) pri dodržaní nasledujúcich podmienok: 
- ponúknutý ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre 
- uchádzač musí v cenovej ponuke predložiť, ak ponúka ekvivalent, obchodný názov, typové označenie a 
technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení 
ponuky posúdiť, či ponúknutý výrobok, materiál, predmet je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol 
požadovaný v podkladoch.  
V prípade, že záujemca v ponuke ponúkne takýto ekvivalent, verejný obstarávateľ požaduje predloženie 
dôkazu preukazujúceho splnenie tejto podmienky a použitie ekvivalentu v ponuke zreteľne označí.  
 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese 
(URL): http://www.obecsokol.sk/-profil-verejneho-obstaravania. 
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22.) Osoba určená pre styk s uchádzačmi: 

Ing. Luboš Šuca, tel. kontakt: 0918 625 053, e-mail: starosta.sokol@gmail.com – technická špecifikácia 
Ing. Oľga Mikulíková, tel. kontakt: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk – za verejné obstarávanie 

 
23.) Dátum zaslania a zverejnenia Výzvy: 17.02.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Ľuboš Šuca, v.r., 
starosta  

 
 
 
 
 
 
 
Prílohy Výzvy na predloženie ponuky: 
 
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia stavebných úprav 

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia elektroinštalácie 

Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia zdravotechnickej inštalácie 

Príloha č. 4 – Neocenený výkaz výmer 

Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu 

Príloha č. 6 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie   

Príloha č. 7 – Zmluva o dielo – návrh 

Príloha č. 8 – Spôsob určenia ceny 

Príloha č. 9 – Informácia o subdodávateľoch 

Príloha č. 10 – Vzor referencie 
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Príloha č. 5 Výzvy na predloženie ponuky  

Názov zákazky: „Úprava dispozície kuchyne pre MŠ v obci Sokoľ a zriadenie priestorov pre klubovú 
činnosť“ 

 
Verejný obstarávateľ: Obec Sokoľ 
 
 Uchádzač: 
 

Obchodný názov: 
 
 

Sídlo/miesto podnikania: 
 
 

IČO: 
 
 

 

Čestné vyhlásenie  
ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača 

 
     Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, že ako 
uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní: 
- nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, pokiaľ ide o 

mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli zapojené akýmkoľvek 
spôsobom do procesu verejného obstarávania, 

- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by mohli nastať v 
dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako uchádzača v danom 
procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom daného procesu alebo jeho 
vyhlasovateľom, 

- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek potenciálny 
konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim verejnému obstarávateľovi a 
budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení na odstránenie zisteného 
konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu účasti mojej spoločnosti v danom 
postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak ako rozhodnutím o zrušení daného postupu 
alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom verejnom obstarávaní, 

- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na 
adrese http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf a v nadväznosti na uvedené 
vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, 
transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv 
a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá 
aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania, 

- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným postupom a obsah 
dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím osobám, a ani inak ich využívať 
na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada verejný obstarávateľ. 

 
 
 
 
V .............................. dňa ......................2020 
 
 
 
 
 
Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu .................................................. 
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Príloha č. 6 k výzve na predloženie ponuky 

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
 

Názov zákazky: Úprava dispozície kuchyne pre MŠ v obci Sokoľ a zriadenie priestorov pre klubovú 

činnosť 

 
Verejný obstarávateľ: Obec Sokoľ, Obecný úrad, Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ 

 

 
 Obchodné meno uchádzača: ………………………………………………Druh podniku: ……………………… 

 

 Sídlo alebo miesto podnikania: ……………………………………………………………………………………… 
 

 Štaturárny zástupca uchádzača: ……………………….…………………………………………………………… 
 

 Zástupca uchádzača pre rokovanievo veciach technických:……………….……………………………………. 
 

. 
 IČO: ………………………………………… 

 

 

Kontaktná osoba uchádzača  ...............................................  Druh podniku: malý / stredný / veľký *nehodiace preškrtnite 

 

 

E-mail: ………………………………………… Web: ……………………………………………. 

 
 

Návrh uchádzača 

na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

    Úprava dispozície kuchyne pre MŠ v obci Sokoľ a zriadenie priestorov pre klubovú činnosť 

 
Cena za predmet obstarávania v € bez DPH 
 

 

 
Výška sadzby DPH v % 
 

 

 
Výška DPH v € 
 

 

SPOLU 
 
Cena za celý predmet obstarávania v € vrátane DPH 

 

 

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 
Neoddeliteľnú prílohu Návrhu na plnenie kritérií tvorí ocenený Výkaz výmer 
 
 

 

 

V ………………………………., dňa: ………………… …………………………………… 
  štatutárny zástupca 
  (meno, podpis, pečiatka) 

Bankové spojenie: ………………………………………… Číslo účtu: ……………….……………………… 

DIČ: ………………………………………… IČ DPH: ………………………………………… 

Telefón: ………………………………………… Fax: ………..…………………………………… 
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Príloha č. 7 k výzve na predloženie ponuky 

 
 

ZMLUVA O DIELO – návrh 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

č.: 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ: Obec Sokoľ 

Sídlo: Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ 

V zastúpení: Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce 

IČO: 00324752 

DIČ: 202 124 5039 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Telefón: 055 / 729 04 68 

E-mail: starosta.sokol@gmail.com 

 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 
 

a 

 
Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

 

 Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: ............................................................................ 
 

 Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: ............................................................................ 
 

 

 
Tel.: ............................................................................ 
  

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

 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) 

Obchodné meno: ............................................................................ 

Sídlo: ............................................................................ 

IČO: ............................................................................ 

DIČ: ............................................................................ 

 
 

IČ pre DPH: 
Zapísaný v: 

Štatutárny zástupca: ............................................................................ 

Bankové spojenie: ............................................................................ 

Číslo účtu (IBAN): ............................................................................ 

Webová stránka: ............................................................................ 

Druh podniku: ............................................................................ 

mailto:starosta.sokol@gmail.com
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Preambula 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky 
podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ. 

 

Článok I. 
Východiskové podklady a údaje 

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa doručená objednávateľovi na 
základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 17.02.2020. 

2. Východiskové údaje: Názov zákazky: „Úprava dispozície kuchyne pre MŠ v obci Sokoľ a zriadenie 
priestorov pre klubovú činnosť“. 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok tejto zmluvy zabezpečí pre objednávateľa predmet plnenia v 
nasledovnom rozsahu: 

1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavebné dielo s názvom: 
„Úprava dispozície kuchyne pre MŠ v obci Sokoľ a zriadenie priestorov pre klubovú činnosť“ (ďalej 
len “Dielo”): V členení: 

Objekt 1: Stavebné úpravy  

Objekt 2: Elektroinštalácia 

Objekt 3: Zdravotechnická inštalácia 
Všetko v  súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou zodpovedným projektantom Ing. Ondrej Saniszlo 
zo dňa 07/2018 a v súlade s Ohlásením drobnej stavby č. Ocú 500/2019 zo dňa 17.12.2019 v rozsahu určenom 
výkazom výmer, realizačným rozpočtom a v súlade s cenovou ponukou – položkovitým rozpočtom zo dňa 
..................., ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

2. Po realizácii zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi okrem diela aj dokumentáciu, ktorá bude obsahovať všetky 
potrebné informácie k ďalšiemu užívaniu predmetu diela a prípadnej potrebnej oprave alebo rekonštrukcii. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní všeobecne 
platných kvalitatívnych a technických podmienok. 

4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v zmysle ďalších 
zmien a doplnkov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy. 
6. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu. 
7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela 

zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom a investorom diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takým 
oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať 
Dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností v súlade s príslušnými ustanoveniami 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 
III.  Cena diela 

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. ako cena víťazná 
v uskutočnenom procese obstarávania. 

2. Cena diela:  Bez DPH:  ............................... €  
 

DPH: 20%:    ............................. € 
 
S DPH:   ............................... € 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve, dohodnutú cenu za dielo, 
ktorá je rozpočtovaná – fakturačná v prílohe ZoD a je neoddeliteľnou súčasťou ZoD ako príloha č. 1 – Položkovitý 
rozpočet. 

4. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena zohľadňuje všetky náklady pre realizáciu uvedeného diela. 
5. V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie 

predmetu zmluvy, ktoré umožnia Objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy. 
6. Cenu diela je možné zmeniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť prerokovaný a schválený 

objednávateľom a zároveň musí byť v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 
7. V cene sú zahrnuté aj náklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa. 
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IV.  Čas plnenia 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi diela najneskoršie v termínoch uvedených v bode 

IV., 2. 
2. Termín realizácie:  

Začiatok realizácie: 22.06.2020 
Koniec realizácie:    25.08.2020 

3. Neplnenie termínov, ktoré zhotoviteľ po upozornení objednávateľom v primeranej lehote neodstráni, sa bude  
považovať za podstatné porušenie zmluvy. 

 
V. Platenie diela 

   V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne: 
1. Za vykonané práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi jedinú a konečnú faktúru. Okrem náležitostí 

uvedených v zmluve, bude faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové 
ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr 
v lehote troch dní od ich obdržania.  

2. Faktúra bude obsahovať potrebné náležitosti daňového dokladu. Jej súčasťou bude súpis vykonaných prác 
a dodávok, podpísaný oboma zmluvnými stranami, originál protokolu o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej vystavenia objednávateľovi. 
4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. 
5. Zmluvné strany sa dohodli na zádržnom vo výške  10% z ceny diela bez DPH, ktoré bude slúžiť objednávateľovi 

na prípadné odstránenie vád a nedorobkov, ktoré sa počas realizácie stavby vyskytnú. Zádržné sa objednávateľ 
zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť najneskôr do 14 dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených 
v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktoré nebránia užívaniu stavby.  

6. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote a objednávateľ vytvoril podmienky na 
ich odstránenie, má objednávateľ právo zabezpečiť nezávislé posúdenie / odstránenie vád treťou osobou.  Úhradu 
nárokov tretej osobe pri odstraňovaní vád týmto spôsobom znáša zhotoviteľ z prostriedkov zádržného. 

 
VI. Podmienky vykonania diela 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne v termíne určeného Objednávateľom podľa bodu 4.2. 
Zmluvy. 

2. Objednávateľ pre finančné plnenie zmluvy plánuje využiť finančné zdroje z regionálneho príspevku Úradu 

podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.  

3. Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že účinnosť zmluvy v prípade spolufinancovania z regionálneho príspevku 

je naviazaná na výsledky kontroly tohto zadávania zákazky zo strany poskytovateľa pomoci. Ak výsledok 

predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka pre nadobudnutie 

účinnosti zmluvy a tým aj zverejnenia na úradnej tabuli a k plneniu zmluvy nemôže dôjsť. Ak objednávateľovi 

bude doručené oznámenie o negatívnom výsledku kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa 

príspevku, má objednávateľ právo odstúpiť od uzavretej zmluvy.  O výsledku kontroly bude objednávateľ 

informovať zhotoviteľa do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o výsledkoch kontroly. 

4. Od zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť aj v takom prípade, ak objednávateľovi nebude poskytnutý nenávratný 

regionálny príspevok z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu  podľa zmluvy  o poskytnutí 

regionálneho príspevku č. 63/2020. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

6. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ vyčlení pre Zhotoviteľa miestnosť pre sklad materiálu a náradia, určí body 

napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zabezpečenie podružného merania spotrebovanej elektrickej 

energie na základe dohody. Spotrebované média výlučne na účely predmetu diela bude hradiť Objednávateľ. 

Zhotoviteľ zabezpečí v prípade zabratia verejného priestranstva príslušné povolenia a bude hradiť náklady s tým 

vzniknuté. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých 

zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky. 

8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. 
9. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo za predpokladu splnenia podmienok tejto 

zmluvy objednávateľom. 
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so záväznými normami platných v Slovenskej republike. 
11. Za škody vzniknuté haváriou počas zhotovovania diela, ktorá nie je zapríčinená objednávateľom zodpovedá 

zhotoviteľ. 
12. Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác zabezpečuje zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ je povinný vykonať také opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie žiakov ani pedagogických 
i nepedagogických zamestnancov základnej školy a škôlky (aj keď sa požaduje realizácia diela v čase školských 
prázdnin). 
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13. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu / tovaru určeného na zhotovenie diela, 
ako aj za zranenie a usmrtenie osôb, ku ktorým dôjde počas alebo v dôsledku vykonávania prác v rámci tejto zmluvy 
o dielo. 

14. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II tejto zmluvy. 
15. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a subdodávateľov. 
16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom 

jeho činnosti. 
17. Zhotoviteľ nesmie obmedzovať svojimi prácami premávku na verejných komunikáciách a chodníkoch. 
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyčistiť prístupové komunikácie, ak boli znečistené činnosťami  súvisiacimi s realizáciou diela. 
19. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať z pracoviska na vlastné náklady všetky obaly, 

prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je 
objednávateľ oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturácie. 

20. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela. 
21. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané objednávateľom prevzaté až po jeho úplnom dokončení bez závad 

a nedorobkov. V prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe ani 
v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť 
uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

22. Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma   stranami. 
 

VII. Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa na stavbe 
1. Objednávateľ určuje za svojho zástupcu ...................................... . 
2. Poverený zástupca objednávateľa zastupuje objednávateľa pri kontrole vykonaných prác, pri ich potvrdzovaní, ako 

i pri preberaní ukončovaného diela. 
3. Poverený zástupca objednávateľa má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonaní prác ako aj v prípade 

ohrozenia života alebo diela, prípadne priľahlého majetku a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 
4. V prípade, že zhotoviteľ odmietne vykonať príkaz povereného zástupcu objednávateľa v určenom termíne, 

objednávateľ je oprávnený zamestnať a zaplatiť iné osoby, aby takýto príkaz vykonali. Všetky z toho vyplývajúce 
náklady musí uhradiť objednávateľovi, alebo ich objednávateľ môže odpočítať z akejkoľvek fakturovanej čiastky na 
ktorú má, alebo bude mať zhotoviteľ nárok. 

5. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal z pracoviska zamestnanca, ktorý 
si neplní svoje povinnosti, alebo podľa jeho názoru sa chová nesprávne, svojim správaním ohrozuje riadne 
pokračovanie prác svojich spolupracovníkov alebo iných zúčastnených na realizácii diela. Takýto zamestnanec musí 
byť v čo najkratšej dobe nahradený iným. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť ochranné pracovné prostriedky v súlade s predpismi BOZP. 
7. Zástupca objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov k uskutočneniu skúšky na 

prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite 
vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko danému zamestnancovi zhotoviteľa. Okrem toho má objednávateľ 
právo uplatniť u zhotoviteľa jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v článku XI., ods. 4, za  každý pozitívny 
výsledok skúšky, alebo odmietnutie sa podrobiť skúške, ako aj v prípade, že zamestnanci zhotoviteľa počas, alebo 
po pracovnej dobe hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa. V prípade zistenia takéhoto stavu je 
objednávateľ oprávnený požadovať odpočet zmluvných pokút vo faktúre. 

8. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenia osôb alebo ich usmrtenie, ktoré 
môže nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia a ako ich dôsledok. 

 
 

VIII. Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia (OŽP) a ochrana pred požiarmi 
(OPP) 

1. Zhotoviteľ zabezpečí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracovisku v súlade 
s ustanoveniami § 146 a § 147 Zákonníka práce a zodpovedá za jej dodržiavanie po celý čas vykonávania prác. 
Zhotoviteľ pri použití technických zariadení, vyhradených technických zariadení zabezpečí ich minimálnu 
bezpečnostnú úroveň. 

2. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti a prípadné nebezpečia alebo riziká, ktoré by pri jeho činnosti 
mohli viesť k ohrozeniu prevádzky, bezpečnému stavu technických zariadení a objektov alebo k ohrozeniu zdravia 
a života zamestnanca objednávateľa alebo ďalších osôb. 

3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečie vzniku požiaru, zodpovedá za zabezpečenie 
protipožiarnej bezpečnosti pri týchto činnostiach. 

4. Zhotoviteľ je povinný za to, aby nedošlo k porušeniu povinností, ktoré vyplývajú z právneho poriadku, predpisov, 
nariadení štátnych a miestnych orgánov.  

 
IX. Odovzdanie diela 

1. Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v súlade s touto zmluvou preberacím protokolom s podpismi obidvoch 
zmluvných strán a stavebného dozoru. 
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2.  Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí 
budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej  bezpečnej prevádzky 
(užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením 
termínu ich odstránenia.  

3. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzatí, riadne a včas, t.j. za 
podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise objednávateľom a investorom diela, v opačnom prípade má 
objednávateľ právo odstrániť vady, nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

 
X. Záručná doba 

1. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 60 mesiacov , ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi preberacím protokolom. 

2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 
a zhotoviteľ  povinnosť bezplatne odstrániť vady. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela 
uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného  zástupcu  zhotoviteľa podľa č. I.tejto 
zmluvy. 

3. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynie znovu po odstránení vady. 
4. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu nedostatkov alebo 

poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ. 
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých 

odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných 
strán. 

 
XI. Zmluvné pokuty 

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu za omeškanie, ak nedodrží termín dokončenia diela 
v dohodnutom termíne, vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, maximálne 10 % z ceny diela. 
Objednávateľ môže túto sumu odpočítať z faktúry zhotoviteľa. 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v zmluvnom termíne môže zhotoviteľ fakturovať 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

3. Zmluvnú pokutu ako aj nároky na náhradu škody môže objednávateľ odrátať zhotoviteľovi z ním vystavenej faktúry 
4. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má objednávateľ 

nárok sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou. 
a) za nepoužívanie osobných ochranných prostriedkov 50 Eur za každého zamestnanca a každý zistený 

nedostatok, 
b) za používanie alkoholických nápojov 50 Eur za každého zamestnanca, 
c) za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení 

50 Eur za každý prípad. 
5. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša zhotoviteľ v plnej výške. 

XII. Ostatné ustanovenia 
1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať 

všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými 
podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán 
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

2. V prípade bezdôvodného odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa znáša zhotoviteľ všetky náklady, ktoré 
objednávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, výberom nového zhotoviteľa a v súvislosti 
s nedodržaním termínu realizácie diela. 

3. Obe strany majú nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou stranou. Za 
podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

- konkurzné konanie alebo likvidácia jednej zo zmluvných strán, 
- nedodržanie písomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku voči druhej strane, 
- opakované neplnenie podmienok tejto zmluvy. 

XIII. Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej 

zverejnení.   
2. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. 
3. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú 

riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán.  
4. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela 

a poskytovaním kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania 
predmetného Diela a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych 
predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v 
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znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom 
príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom 
riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, 
ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť. 

5. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov 
a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie 
predmetu tejto Zmluvy. 

6. Oprávnení zamestnanci sú najmä: 
a) Riadiaci orgán / Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikovaný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

a právnymi aktmi EÚ 
7. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu podpisujú dobrovoľne, nie v tiesni, ani pod nátlakom a pri plnom vedomí. 

Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, a že bezvýhradne súhlasia so všetkými jej 
bodmi. 

8. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ. 
9. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet 
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 
V Sokoli dňa ................ V .................. dňa .................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Ing. Ľuboš Šuca, meno a priezvisko, 

starosta obce štatutárny orgán 
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Príloha č. 8 Výzvy na predloženie ponuky 

 
SPOSOB URČENIA CENY 

 
1. Cena za realizáciu diela musí byť stanovená 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. 

2. Cenu je potrebné uviesť  bez DPH , s DPH  v EURO, ak nie ste platcom DPH uveďte „ Nie som platcom DPH“ 
3. V prípade uvedenia hodnôt v inej mene ako v €, je nutné okrem inej meny uviesť aj hodnotu v € prepočítanú 

kurzom zverejnenom v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska ku dňu predloženia ponuky. Z dokladov musí 
byť zrejmá cena bez dane z pridanej hodnoty (DPH), alebo ak bude cena vrátane DPH, musí byt zrejmá výška, 
alebo sadzba DPH. 

4. Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za realizáciu diela, t.j. sumár všetkých položiek, ktorý 
vychádza z ocenených položiek výkazu položiek predloženého uchádzačom.  

5. Uchádzač musí v cene predmetu obstarávania uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. 
Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek, ktorý je súčasťou 
tejto časti súťažných podkladov.  

6. Uchádzač ocení každú položku uvedenú vo výkaze výmer, obsahová zmena jednotlivých položiek nie je 
prípustná. Ak komisia zisti takúto zmenu ponuka bude zo súťaže vylúčená.  

7. Neocenenie niektorej z položiek sa bude považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa 
a uvedené je dôvodom na vylúčenie uchádzača. 

8. Ak uchádzač ocení niektorú položku „ 0“ má sa za to, že cena tejto položky je zahrnutá v cene inej položky.  
9. Uchádzač musí zohľadniť vo svojej kalkulácii všetky  poplatky za  zabratie verejného priestranstva 

a zabezpečenie dokladov (súhlasov, povolení a vyjadrení)  s tým súvisiacich . 
a)   predloženie technickej dokumentácie skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým 
došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom, 
b)  vrátane revízií, atestov, odborných osvedčení , výsledkov prevádzkových skúšok  ak sú potrebné k užívaniu 
stavby a to v zmysle podmienok uvedených v zmluve 

10. Pri určení ponukovej ceny za realizáciu diela uvedie uchádzač požadované údaje o cene za jednotlivých častí 
diela, v členení podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. 

11. Jednotkové ceny, uvedené v ponuke sú maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy a bude ich možné meniť 
len dodatkom k základnej zmluve, obojstranne odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami, a to len v prípade 
legislatívnych zmien v cenovej oblasti.  

12. Ceny za práce naviac budú účtované podľa vopred dohodnutých podmienok s verejným obstarávateľom podľa 
jednotkových cien príslušných položiek výkazu výmeru. V prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, 
bude zhotoviteľ účtovať podľa cenníka. Práce nezahrnuté v cenníku bude účtovať ako hodinovú zúčtovaciu 
sadzbu, vrátane DPH vo výške, ktorú uchádzač určí v zmluve, ktorá bude súčasťou predloženej ponuky. 

13. V prípade rozdielu medzi projektovou dokumentáciou a priloženým výkazom výmer, pre stanovenie ceny je 
smerodajný priložený výkaz- výmer.  
Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí, resp. chýbajúcich 
položiek vo výkaze výmer v porovnaní s projektovou dokumentáciou, na uvedené upozornili v lehote určenej na  
vysvetlenie. 
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Príloha č. 9 Výzvy na predloženie ponuky 
 

Informácia o subdodávateľoch, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia 
 
 
 

Obchodné meno, názov uchádzača - Adresa, sídlo uchádzača:     

                            

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

 

 
 
Názov zákazky:   „Úprava dispozície kuchyne pre MŠ v obci Sokoľ a zriadenie priestorov pre klubovú činnosť“ 

 
 
1. Obchodné meno, adresa a sídlo subzhotoviteľa  Podiel na plnení v % 
 
 
.............................................................................................................               ...................... 
 
 
2. Obchodné meno, adresa a sídlo subzhotoviteľa  Podiel na plnení v % 
 
 
.............................................................................................................               ...................... 
 
 
3. Obchodné meno, adresa a sídlo subzhotoviteľa  Podiel na plnení v % 
 
 
 
.............................................................................................................               ...................... 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

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

                                                                                        Podpis 

        Meno, priezvisko a tituly štatutárneho 

                                                                                        zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 10  

 
Vzor referencie 

 
 

Objednávateľ: 

 

 

Adresa sídla objednávateľa: 

 

 

Zhotoviteľ: 

 

 

Adresa sídla zhotoviteľa: 

 

 

Názov stavby: 

 

 

Charakteristika stavby: 

 

 

Zmluvná cena: 

 

 

Termín začatia a ukončenia 

výstavby (od - do): 

 

Vyjadrenie objednávateľa: 

 

 

 

Kontaktná osoba objednávateľa, 

overujúcej správnosť 

uvedených údajov (meno, tel. č., 

e-mail): 

 

 

Meno, funkcia, podpis 

oprávnenej osoby objednávateľa 

a pečiatka objednávateľa: 

 

 

 

 
 
V ................................., dňa .................................... 
 


