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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV/ZÁUJEMCOV
1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Mestská krytá plaváreň
Adresa sídla:
Protifašistických bojovníkov č.4 040 01 Košice
Krajina:
Slovenská republika
Právna forma:
Regionálny alebo miestny orgán
IČO:
42319374
DIČ:
2023660067
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“).
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk so záujemcami/uchádzačmi:
Ing. Vladimír Hlivák, riaditeľ
telefón +421 55 6222316
e-mail: plavarenkosice@gmail.com
Doručovanie písomností poštou: MKP Protifašistických bojovníkov č. 4 040 01 Košice
Doručovanie písomností osobne: MKP Protifašistických bojovníkov č. 4 040 01 Košice- podateľňa.
2 PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Názov zákazky:
Obnova bazénovej haly MKP – prvá etapa.
Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizuje výmena okenných výplní v bazénovej
hale a vzduchotechnika obvodového plášťa haly plavárne.
2.2 Celkové mnoţstvo alebo rozsah:
Predpokladané mnoţstvo: Podľa časti B.1 súťaţných podkladov
Predpokladaná hodnota zákazky: 198 960 EUR bez DPH.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný predmet: 45300000-0, 45421110-8,45331210-1
3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloţí ponuku na celý predmet zákazky.
4 VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloţenie variantných riešení. Na variantné riešenia, ktoré
neboli povolené, sa neprihliada.
5 MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
5.1 Miesto dodania predmetu zákazky: Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov č. 4
Košice - budova plavárne.
Bliţšie špecifikované v časti B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
NUTS kód: SK042
6 TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
6.1 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe tohto verejného obstarávania zmluvu o dielo na
uskutočnenie stavebných prác podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva o
dielo”). Zmluva bude uzavretá medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
6.2 Termín dodania predmetu zákazky: predpokladaná lehota realizácie diela je 30 dní odo dňa
odovzdania a prevzatia priestorov staveniska.
6.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok predmetu zákazky je uvedené v časti súťaţných
podkladov
B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY, - návrh zmluvy o dielo,
vrátane časti súťaţných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a časti súťaţných podkladov,
PD a výkaz výmer.
B.2 SPÔSOB URČENIA CENY.
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7 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
7.1 Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu Mestskej krytej plavárni do 30 dní od prevzatia
diela.
7.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy.
8 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk aţ do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 20.03.2014.
8.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov proti postupu verejného obstarávateľa zo strany
záujemcov/uchádzačov alebo z iných váţnych dôvodov na strane verejného obstarávateľa môţe dôjsť
k predĺţeniu stanovenej lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ oznámi
záujemcom/uchádzačom predĺţenie lehoty viazanosti ponúk.
9 ZÁUJEMCA/UCHÁDZAČ
9.1 Záujemca podľa § 13 zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba, alebo
skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje sluţbu
a má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní.
9.2 Uchádzač podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba, alebo
skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva uskutočňuje stavebné práce a predloţila ponuku.
9.3 Ponuku môţe predloţiť aj skupina dodávateľov. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právnu
formu do predloţenia ponuky. Verejný obstarávateľ vyţaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem
podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka, resp. podľa právnych predpisov platných
v krajine sídla členov skupiny, ak ponuka skupiny dodávateľov bude prijatá. Vytvorenie právnej
formy je potrebné z dôvodu zabezpečenia dodrţania zmluvných podmienok uvedených v návrhu
zmluvy o dielo a jej riadneho plnenia.
10 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI ALEBO
ZÁUJEMCAMI
10.1 Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby
nedošlo k obmedzeniu moţnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania.
Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a
záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo iným
prepravcom, doručením písomnosti osobne, faxom, elektronicky (e-mailom), telefonicky alebo ich
kombináciou.
10.2 Komunikácia súvisiaca s oznámením o vylúčení, informáciou o výsledku vyhodnotenia ponúk,
oznámením o výsledku vybavenia ţiadosti o nápravu s odôvodnením a oznámením o zamietnutí
ţiadosti o nápravu s odôvodnením sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty alebo osobným
doručením.
10.3 V prípade pouţitia revíznych postupov musí byť ţiadosť o nápravu alebo námietka doručená na
adresu verejného obstarávateľa v listinnej podobe prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobným
doručením.
10.4 Ostatná komunikácia okrem komunikácie uvedenej v bodoch 10.2 a 10.3 sa bude uskutočňovať
poštou, faxom, e-mailom. Z komunikácie musí byť zrejmá identifikácia záujemcu alebo uchádzača.
10.5 Telefonická komunikácia sa bude uskutočňovať v pracovných dňoch od 8.00 h. do 15.00 hod. v
prípade overenia doručenia písomností a v prípade dohodnutia osobného doručenia písomností s
kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.
10.6 Jazykom dorozumievania je štátny jazyk Slovenskej republiky, t. j. slovenský jazyk.
11 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŢNÝCH PODKLADOV
11.1 Vysvetlenie poţiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní, súťaţných podkladov, informatívneho dokumentu alebo inej
sprievodnej dokumentácie verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi všetkým
záujemcom, najneskôr do piatich pracovných od doručenia ţiadosti o vysvetlenie.
11.2 Záujemca môţe poţiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk na adrese verejného obstarávateľa.
4

Podlimitná zákazka na stavebné práce
MKP Košice

„Obnova bazénovej haly MKP – prvá etapa“

11.3 Za včas doručenú poţiadavku záujemcu o vysvetlenie sa povaţuje poţiadavka doručená v
písomnej forme najneskôr do 17.12.2013 do 10.00 hod.
11.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môţe doplniť informácie uvedené v súťaţných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
12 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
12.1 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: Verejný obstarávateľ odporúča, aby sa kaţdý zo
záujemcov zúčastnil obhliadky miesta dodania predmetu zákazky.
12.2 Obhliadku verejný obstarávateľ neorganizuje. Čas obhliadky pre záujemcov je potrebné
dohodnúť s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa uvedeného v bode 1 telefonicky alebo osobne
v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 hod.. Výdavky záujemcu spojené s obhliadkou miesta
dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
13 JAZYK PONUKY
13.1 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku
Slovenskej republiky, t. j. v slovenskom jazyku.
13.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predloţené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preloţené do
štátneho jazyka, okrem dokladov predloţených v českom jazyku.
14 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
14.1 Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke bude vyjadrená v eurách.
14.2 Cena bude spracovaná podľa časti súťaţných podkladov B.2 SPÔSOB URČENIA CENY.
14.3 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu.
14.4 Ponuka predloţená uchádzačom obsahuje najmä:
14.4.1 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za kaţdého člena skupiny
dodávateľov): obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia
štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové
spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail,
internetová adresa,
14.4.2 návrh na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v časti súťaţných podkladov A.3 Kritériá na
vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia,
14.4.3 vyhlásenie uchádzača podľa vzoru priloţeného k tejto časti súťaţných podkladov,
14.4.4 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, poţadované vo výzve na predkladanie ponúk a v
časti súťaţných podkladov A.2 Podmienky účasti uchádzačov,
14.4.5 obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy vrátane prílohy č.1 – Ocenený
výkaz výmer) v jednom vyhotovení podľa časti súťaţných podkladov B.3 Obchodné
podmienky dodania predmetu zákazky.
14.5 Odporúča sa, aby doklady a dokumenty v ponuke boli zoradené podľa bodu 15.2 a aby všetky
strany ponuky boli pevne zviazané a očíslované.
14.6 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predloţením ponuky znáša
záujemca/uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi
bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
15 VYHOTOVENIE A OBSAH PONUKY
15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu.
15.2 Ponuka predloţená uchádzačom obsahuje najmä:
15.2.1 Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za kaţdého člena skupiny
dodávateľov): obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia
štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové
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spojenie, číslo bankového účtu, kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail,
internetová adresa,
15.2.2 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, poţadované v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v časti súťaţných podkladov A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV,
15.2.3 obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy o dielo vrátane príloh v
jednom vyhotovení), podľa časti súťaţných podkladov B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY
DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY,
15.2.4 návrh na plnenie kritérií podľa vzoru uvedeného v časti súťaţných podkladov A.3
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
15.3 Odporúča sa, aby doklady a dokumenty v ponuke boli zoradené podľa bodu 15.2 a aby všetky
strany ponuky v oboch častiach boli pevne zviazané a očíslované.
15.4 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predloţením ponuky znáša
záujemca/uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi
bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
16 PREDLOŢENIE PONUKY
16.1 Uchádzač predkladá ponuku v listinnej podobe prostredníctvom poštovej prepravy alebo
osobne na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 17.1 v lehote na predkladanie
ponúk podľa bodu 17.2.
16.2 Verejný obstarávateľ vyţaduje okrem predloţenia ponuky v origináli v listinnej podobe aj
predloţenie kópie ponuky v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (napr. CD, DVD,
USB) s tým, ţe v prípade dokumentov, ktoré budú podpísané alebo budú obsahovať
odtlačok pečiatky, budú predloţené v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska
osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu bez uvedenia podpisu týchto osôb a
odtlačku pečiatky. Kópia ponuky predloţená v elektronickej podobe podľa
predchádzajúcej vety bude verejným obstarávateľom bezodkladne po uzavretí rámcovej
dohody s úspešným uchádzačom alebo zrušení postupu zadávania zákazky odoslaná na Úrad
pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 ods. 6 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V
prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje
alebo
iné
informácie, ktoré uchádzač povaţuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo
strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s platnými právnymi predpismi.
16.3 V prípade, ţe uchádzač predloţí ponuku prostredníctvom poštovej prepravy, pre dodrţanie
lehoty na predkladanie ponúk je rozhodujúci termín doručenia tejto ponuky verejnému
obstarávateľovi.
16.4 Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v
ktorom uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
16.5 Uchádzač predloţí ponuku podľa bodu 16.1 spolu v uzavretom obale. Na obale uvedie:
16.5.1 názov a adresu verejného obstarávateľa,
16.5.2 obchodné meno a sídlo uchádzača alebo miesto podnikania uchádzača; v prípade
skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania kaţdého člena skupiny
dodávateľov,
16.5.3 označenie „súťaţ – neotvárať“ a heslo súťaţe „Obnova bazénovej haly MKP –prvá
etapa“.
16.6 Uchádzač môţe predloţiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôţe byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
17 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
17.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť nasledovne:
Doručovanie poštou:
MKP Košice Protifašistických bojovníkov č. 4 040 01 Košice.
Doručovanie osobne: Protifašistických bojovníkov č.4 040 01 Košice - podateľňa.
17.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 30.12.2013 o 10.00 hod.
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17.3 Ponuka predloţená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi n
neotvorená.
17.4 Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom
nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie v zmysle § 21 zákona o verejnom obstarávaní.
18 OTVÁRANIE PONÚK
18.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 30.12.2013 o 11.00 hod.
na adrese verejného
obstarávateľa – kancelária riaditeľa.
18.2 Po otvorení časti ponuky, komisia vykoná všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo
vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnenia tejto časti ponuky, vyhodnotení
splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
18.3 Ponuka uchádzača bude vylúčená, ak :
18.3.1 neobsahuje náleţitosti určené v bode „Obsah ponuky“,
18.3.2 nezodpovedá poţiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie
18.3.3 obsahuje obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s poţiadavkami ponúk a v týchto
súťaţných podkladoch a podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto
súťaţných podkladoch.
18.3.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
18.4 Účasť na otváraní ponúk, je umoţnená všetkým uchádzačom, ktorí predloţili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk.
18.5 Na otváraní ponúk môţe byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie.
18.6 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba), sa preukáţe na otváraní ponúk preukazom totoţnosti a výpisom z
obchodného registra alebo ţivnostenským listom. Poverený zástupca uchádzača sa preukáţe
preukazom totoţnosti a splnomocnením na zastupovanie.
18.8 Komisia overí neporušenosť ponuky a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania
všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sadajú vyjadriť číslom, určených na
vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené ponuke sa nezverejňujú. Kaţdú otvorenú ponuku,
komisia označí poradovým číslom v poradí ako boli ponuky doručené a otvárané.
19 DÔVERNOSŤ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
19.1 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o
informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač alebo záujemca poskytol. Tým nie
sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie,
otvárania ponúk, ustanovenia podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní a povinnosti
zverejňovania zmlúv podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia podľa §
49a zákona o verejnom obstarávaní.
19.2 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, sa nepouţijú bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzačov.
19.3 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ak by ich
poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť
oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaţi.
20. VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
20.1 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s
oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťaţnými podkladmi.
20.2 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným
orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predloţený
uchádzačom.
20.3 Verejný obstarávateľ môţe pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou,
poţiadať, aby predloţili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov.
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20.4 Verejný obstarávateľ písomne poţiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predloţených
dokladov vţdy, keď z predloţených dokladov nie je moţné posúdiť ich platnosťlebo splnenie
podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo poţadované doplnenie
predloţených dokladov do:
20.4.1 piatich pracovných dní odo dňa doručenia ţiadosti, ak verejný obstarávateľ pouţil s
uchádzačom formu komunikácie prostredníctvom poštovej prepravy alebo
20.4.2 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania ţiadosti, ak verejný obstarávateľ pouţil s uchádzačom
elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
20.5 Z verejného obstarávania bude vylúčený uchádzač, ak:
20.5.1 nesplnil podmienky účasti,
20.5.2 predloţil neplatné doklady,
20.5.3 nepredloţil po písomnej ţiadosti podľa bodu 20.4 vysvetlenie alebo doplnenie predloţených
dokladov v určenej lehote alebo
20.5.4 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
20.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o jeho vylúčení s uvedením dôvodu vylúčenia a
lehoty, v ktorej môţe byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o
verejnom obstarávaní.
20.7
Splnenie podmienky účasti moţno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému
obstarávateľovi a obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom,
určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom.
21 VYHODNOTENIE PONÚK
21.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je verejné. Komisia vyhodnocuje ponuky uchádzačov, ktorí
splnili podmienky účasti, z hľadiska splnenia poţiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky a náleţitosti ponuky vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú poţiadavky na
predmet zákazky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťaţných
podkladoch alebo náleţitosti ponuky.
21.2 Uchádzač môţe byť poţiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Vysvetlením ponuky
nemôţe dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovaţuje odstránenie zrejmých chýb
v písaní a počítaní.
21.3 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky,
komisia môţe písomne poţiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré
sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia ţiadosti, pokiaľ komisia neurčí dlhšiu lehotu. Tieto
podrobnosti sa môţu týkať najmä:
21.3.1 hospodárnosti stavebných postupov,
21.3.2 technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na
uskutočnenie stavebných prác,
21.3.3 osobitosti stavebných prác navrhovaných uchádzačom,
21.3.4 súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných na
mieste uskutočnenia stavebných prác,
21.3.5 moţnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
21.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s poţiadavkou podľa bodu 21.2
alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predloţených
dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môţe komisia vyzvať
uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloţeného odôvodnenia, ktorá sa
nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky.
Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:
21.4.1 nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe poţiadavky podľa bodu 21.2 v lehote piatich
pracovných dní odo dňa doručenia ţiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,
21.4.2 predloţené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s poţiadavkou podľa bodu 21.2,
21.4.3 nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa bodu 21.3,
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21.4.4 nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloţeného
odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
21.4.5 predloţené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je v súlade s poţiadavkou podľa bodu
21.3.
21.5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť
schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, ţe mu štátna pomoc bola poskytnutá
v súlade s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku.
21.6 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením:
21.6.1 dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloţenej ponuky s technickými špecifikáciami,
výkonnostnými poţiadavkami a funkčnými poţiadavkami na predmet zákazky určenými
verejným obstarávateľom podľa § 34 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
21.6.2 lehoty, v ktorej môţe byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
21.7 Ponuky, ktoré neboli vylúčené, komisia vyhodnocuje podľa kritérií určených v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania na základe pravidiel ich uplatnenia určených v časti
súťaţných podkladoch A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH
UPLATNENIA.
22 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
22.1 V prípade ak uchádzač splnenie podmienok účasti preukáţe čestným vyhlásením, verejný
obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom aţ treťom mieste v poradí, a to
podľa bodov 20.1 aţ 20.7. Verejný obstarávateľ vyzve uchádzačov na predloţenie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia
výzvy.
Nepredloţenie dokladov v tejto lehote bude povaţované za nesplnenie podmienok účasti.
22.2 Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, verejný obstarávateľ vyhodnotí následne
splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí.
22.3 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1
a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka
bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali,
výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o
výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo
uchádzačom oznámi, ţe jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi
oznámi, ţe neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej
ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môţe byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f).
Dátum odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje verejný obstarávateľ
a obstarávateľ.
23 ZAVRETIE ZMLUVY O DIELO
23.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola
prijatá, najskôr na šestnásty deň od odoslania oznámenia o výsledku.
23.2 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore
so súťaţnými podkladmi a s ponukou predloţenou úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi.
23.3 Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloţí verejnému obstarávateľovi Prílohu č. 2
časový harmonogram prác a predloţí doklad preukazujúci splnenie zmluvnej podmienky
uvedenej v bode 6.15 zmluvy o diele.
23.4 Úspešný uchádzač alebo úspešní uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť
uzatvorená do 30 dní keď bol/boli na uzavretie zmluvy písomne vyzvaní. Ak úspešný
uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, alebo nesplnia povinnosti druhej vety
bodu 23.2 alebo bodu 23.3, verejný obstarávateľ ich môţe uzatvoriť s uchádzačom alebo
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uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa
umiestnili druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do
30 dní od dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní, verejný obstarávateľ môţe
uzatvoriť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.
Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili tretí v poradí sú povinní poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, tak aby mohli byť uzatvorené
do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
24 Zadávanie zákazky tretím osobám
24.1 Verejný obstarávateľ poţaduje od záujemcov, aby v ponuke uviedli podiel zákazky, ktorý majú
v úmysle zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok
a čestné vyhlásenie, ţe kaţdý subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať
podmienky podľa § 26 ods.1 Zákona, tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného
uchádzača alebo uchádzačov za plnenie zmluvy.
24.2 V prípade, ţe počas plnenia zmluvy úspešný uchádzač zmení subdodávateľa, tak nový
subdodávateľ musí rovnako spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.1 Zákona. O tejto
skutočnosti uchádzač bezodkladne písomne informuje verejného obstarávateľa, ţe došlo
k zmene subdodávateľa a to: pre ktorú časť dodávky predmetu zákazky, názov nového
subdodávateľa a podklady, ktorými nový subdodávateľ vie preukázať splnenie podmienky
účasti podľa § 26 ods.1 Zákona. Subdodávateľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá
na základe zmluvy s uchádzačom bude realizovať pre uchádzača stavebné práce, ktorých
hodnota je vyššia ako ,5% z akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH.
25 ĎALŠIE INFORMÁCIE
24.1 Pracovný čas verejného obstarávateľa pre účely tohto verejného obstarávania je v pracovných
dňoch v čase od 8.00 h. do 15.00 h., kedy je moţné doručovať písomnosti osobne.
24.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia všetkých skutočností uvedených v ponukách
uchádzačov, najmä v zozname dodávok ako je predmet zákazky, bez predchádzajúceho
súhlasu uchádzačov.
24.3 Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťaţné podklady, sa riadi
príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti:
A.2PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCEHO SA OSOBNÉHO POSTAVENIA PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ich splnenie preukáţe podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predloţením originálnych
dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií a to nie staršími ako 3 mesiace ku dňu predkladania
ponúk.
1.2 Podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname
podnikateľov.
1.3 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účast vo verejnom
obstarávaní-osobné postavenie, za kaţdého člena skupiny osobitne.
1.4 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva
niektoré z dokladov uvedených v § 26 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, moţno ich
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. Ak má uchádzač alebo
záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu
neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, moţno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom,
správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov
platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určených podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 zákona o
verejnom obstarávaní: Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia určil verejný obstarávateľ v
súlade s ustanoveniami § 26 zákona o verejnom obstarávaní, ako obligatórne podmienky určené
zákonom o verejnom obstarávaní.
A.2 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A
EKONOMICKÉHO POSTAVENIA PODĽA § 27 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Uchádzač musí v ponuke predloţiť nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje finančné
a ekonomické postavenie podľa § 27 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
2.1 § 27 ods. 1 písm. a)
Verejný obstarávateľ poţaduje predloţenie vyjadrenia banky alebo pobočky zahraničnej banky o
schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky (banková informácia). Vyjadrenie banky musí
obsahovať najmä informácie, ţe uchádzač za roky 2010, 2011 a 2012 aţ ku dňu vystavenia vyjadrenia
banky, resp. len za tie roky, za ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania
činnosti:
a) uchádzač nebol v nepovolenom debete,
b) v prípade splácania úveru dodrţuje splátkový kalendár,
c) jeho beţný účet / účty nebol /-li a ani nie je / nie sú predmetom exekúcie.
d)prísľub banky o poskytnutí úveru vo výške minimálne 200 tis eur (dvesto tisíc eur),
Dátum vystavenia úverového prísľubu nesmie byť starší ako tri mesiace k dátumu zverejnenia
oznámenia o vyhlásení verejnej súťaţe vo Vestníku UVO a doba jeho platnosti musí byť minimálne
do lehoty viazanosti ponúk.
V prípade, ak má uchádzač účty vo viacerých bankách, verejný
obstarávateľ poţaduje bankovú informáciu od kaţdej z nich a vo vyššie uvedenom rozsahu, okrem
dokladu označenom pod bodom d).
Uchádzač predloţí čestné vyhlásenie podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným
oprávneným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača, ţe nemá bankové
účty v iných bankách ako tých, za ktoré predloţil vyjadrenie banky.
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2.2 § 27 ods. 1 písm. d) Obrat. V prípade, ak uchádzač je osoba, ktorá vedie podvojné účtovníctvo,
predloţí z účtovnej závierky súvahu a výkaz ziskov a strát, za roky 2010, 2011,2012. V prípade ak
uchádzač je osoba, ktorá vedie jednoduché účtovníctvo, predloţí z účtovnej závierky výkaz príjmov a
výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2010, 2011,2012. Pre vyhodnotenie Obratu sa do
úvahy bude brať riadok 05 Trţby z predaja vlastných výrobkov a sluţieb z Výkazu ziskov a strát,
alebo riadok 02 Predaj výrobkov a sluţieb z Výkazu o príjmoch a výdavkoch. Minimálny vyţadovaný
obrat musí byť vo výške 900 tis. eur (slovom: deväťstotisíc eur) spolu za roky 2010, 2011,2012, resp.
v závislosti od začiatku vzniku podnikania z uvedených rokoch.
2.3 Uchádzač alebo záujemca môţe na preukázanie finančného a ekonomického postavenia vyuţiť
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo
záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, ţe pri plnení zmluvy bude
môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie vyuţíva na preukázanie finančného a
ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné
a ekonomické postavenie, ţe táto osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.
Osoba, ktorej zdroje majú byť pouţité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí
spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov,
preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia za
všetkých členov skupiny spoločne.
Odôvodnenie: Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia sú určené v
súlade s §27 zákona a poţiadavka predloţiť vyjadrenie banky/bánk o schopnosti uchádzača plniť svoje
finančné záväzky je primeraná a jej potreba zahrnutia sleduje cieľ vybrať schopného dodávateľa, ktorý
si plní všetky svoje záväzky riadne a podmienka preukázania vlastných finančných prostriedkov na
účte alebo preukázania poskytnutia úveru zo strany banky/bánk je primeraná k výške hodnoty
zákazky. Podmienka splnenia výšky obratu sleduje cieľ zabezpečiť dodávateľa, ktorý z hľadiska
svojich podnikateľských činností je na trhu stabilný a je predpoklad, ţe bude spĺňať poţiadavky
kladené na dodanie predmetu zákazky.
PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA
ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI PODĽA § 28 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
A.2

TECHNICKEJ

3.1 Uchádzač predloţí podľa §28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní: zoznamom
stavebnýchprác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2008 aţ 2012)
doplnenýmpotvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miesta lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodnýchpodmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Zoznam musí obsahovať minimálnetieto informácie: obchodné meno a sídlo objednávateľa, opis
predmetu plneniazmluvy, zmluvnú cenu, miesto plnenia, lehota výstavby v celých mesiacoch,
mená,priezviská a telefónne čísla osôb objednávateľa, u ktorých je moţné referenciuoveriť. Potvrdenie
objednávateľa o uspokojivom zrealizovaní predmetu plneniazmluvy musí byť podpísané osobou
oprávnenou konať v mene objednávateľa a musíbyť predloţené v origináli alebo overenej kópii.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Uchádzač stanovenými podmienkami preukáţe
skúsenosť s realizáciou stavieb v porovnateľnom rozsahu ako je predmet zákazky.
Minimálna poţadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač predloţí minimálne tri potvrdenia odberateľov o realizácii stavebných prác za roky 2008 aţ
2012 v hodnote rozpočtového nákladu aspoň 200 000,- EUR s DPH za kaţdú zmluvu/stavbu z toho
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jednu zmluvu, ktorej predmet realizácie sa týkal výmeny okien. V prípade, ak stavebné práce
realizoval záujemca ako člen zdruţenia, vyčísli iba finančný objem, realizovaný ním samotným.
Potvrdenia vydanév inej mene ako v eurách je potrebné prepočítať kurzom ECB platným ku dňu
31.12. v roku, v ktorom boli stavebné práce ukončené (odovzdané).
Splnenie
podmienky
účasti
moţno
preukázať
podľa
časti
A.2
PODMIENKY
ÚČASTIUCHÁDZAČOV alebo podľa § 32 ods. 11) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môţe v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti
preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti
predloţí verejnému obstarávateľovi uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase
a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
Ak v prípade podľa predchádzajúceho bodu 4. nedošlo k predloţeniu dokladov preukazujúcich
splnenie podmienok účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť
splnenie podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom a
treťom mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne
splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia
podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33 ods. 1, pričom vyzve
uchádzačov na predloţenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej,
ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloţenie dokladov v tejto lehote sa
povaţuje za nesplnenie podmienok účasti.
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„VZOR Čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní“
Čestné vyhlásenie
podľa § 32 odseku 11, o splnení podmienok účasti vo verejnom obstarávaní vyhlásenej vo VVO č.
..................zo dňa ..........................por. č. ......................, na predmet zákazky
.....................................................................................................................................
Uchádzač
Obchodné meno ......................................................................
Adresa podnikania ...................................................................
IČO: ........................................................................................
(Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, tak je potrebné uviesť
identifikačné údaje)

všetkých členov a ich

Čestne vyhlasujeme, ţe ku dňu predkladania ponúk ...........................................spĺňame podmienky
účasti a v prípade úspešnosti preukáţeme ich plnenie nasledovne:
I. podľa § 26 ods. 1, (uviesť, akým dokladom preukáţeme splnenie podmienky účasti)
1.

Uviesť, napr. Potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov platné do..................

2.

Čestným vyhlásením preukazuje uchádzač aj:
§ 26 ods. 1 písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy
s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona,
ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením
§ 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za
prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa
vymáhajú výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením.

3.

Uviesť Potvrdenie ÚVO o neuloţení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní platné do
.................................... a čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 26 ods. 1 písm. h)
alebo

4.

vymenovať všetky doklady podľa § 26 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní,
ktorými uchádzač bude preukazovať splnenie podmienok účasti. Uchádzač je povinný uviesť
aj platnosť dokladov nie starších ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.

II. podľa § 27, (uviesť, akým dokladom preukáţeme splnenie podmienky účasti)
2.1

Vyjadrením bánk, v ktorých máme zriadené účty.

Vyjadrenie banky obsahuje informáciu:
prísľub o poskytnutí úveru vo výške 200 tis. Eur


ţe za predchádzajúce dva roky spoločnosť nebola v nepovolenom debete, (v prípade, ţe áno
uchádzač predloţí zdôvodnenie, prečo sa tak stalo)



ţe v prípade splácania úveru dodrţuje splátkový kalendár,



ţe náš/e beţný/é účet /y nebol/i predmetom exekúcie.

Čestne vyhlasujeme, ţe v iných bankách nemáme zriadené účty
a z ktorých predloţíme potvrdenia.

len

v tých, ktoré sú uviedol
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2.2
Kópiou účtovnej uzávierky zostavenou za účtovné obdobie rokov 2010,2011, 2012.
Predloţíme z účtovnej závierky súvahu, výkaz ziskov a strát za rok 2010,2011,2012 s výškou
poţadovaného obratu s podpisom oprávnenej osoby, ţe kópia účtovnej závierky, ktorú predloţíme
verejnému obstarávateľovi je totoţná s originálom predloţeným správcovi dane.
2.3
Podľa § 27 ods. 2
finančné zdroje inej osoby.

na preukázanie finančného a ekonomického postavenia nevyuţijeme

2.4
Ponuku predkladá skupina dodávateľov(uchádzač uvedie či predkladá ponuku ako skupina
dodávateľov a v prípade, ţe áno uvedie, ktoré doklady predloţí, ktorý člen skupiny dodávateľov
s akou platnosťou)

III. podľa § 28, (uviesť, akým dokladom preukáţeme splnenie podmienky účasti)
3.1

Zoznamom poskytnutých stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov (2008, 2009,
2010, 2011, 2012) s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom



bol verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení bude potvrdený týmto verejným obstarávateľom, ak



bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;

(ak to nie je moţné, uchádzač uvedie z akého dôvodu a podľa § 44 ods. 1doloţí osobitným dôkazom,
napr. odmietnutím odberateľa poskytnúť údaje, zánikom spoločnosti a pod.) S poţadovanou
minimálnou hodnotou úspešne realizovaných zákaziek.
(Ponuku predkladá skupina dodávateľov
(uchádzač uvedie či predkladá ponuku ako skupina dodávateľov a v prípade, ţe áno uvedie, ktoré
doklady predloţí ktorý člen skupiny dodávateľov s akou platnosťou)
Čestne vyhlasujem, ţe


som schopný pravdivosť a neskreslenosť tohto čestného vyhlásenia v prípade
potreby/pochybností, preukázať na
vyţiadanie verejného obstarávateľa, a to v čase
a spôsobom stanoveným verejným obstarávateľom v súlade s oznámením o vyhlásení
verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené vo VVO .................zo dňa ...................... por.
č. ...................... a s predmetnými súťaţnými podkladmi;



v prípade doručenia výzvy podľa § 44 ods. 1) predloţíme všetky doklady na splnenie
podmienok účasti podľa § 26-§ 28, ktoré uvádzame v čestnom vyhlásení a preukáţeme nimi
splnenie podmienok účasti ku dňu predkladania ponúk.

V.....................dňa ..........................
............................................................
Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača, a pečiatka

Poznámka:
Uchádzač môţe doplniť čestné vyhlásenie aj o iné údaje, z ktorých verejný obstarávateľ bude vedieť
posúdiť splnenie podmienok účasti, resp. uchádzač aplikuje iba tie body, ktoré sa na neho vzťahujú.
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A.3 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe kritéria najniţšej ceny. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý
ponúkne najniţšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky vrátane DPH, ktorý uvedie ako súčet
jednotkových cien vynásobených poţadovaným mnoţstvom vo výkaz výmer stavebných prác, ktorý je
prílohou týchto súťaţných podkladoch. Výslednú ponúkanú cenu zároveň vyplní v tlačive „Návrh na
plnenie kritérií“, ktorý je v časti „C“ Súťaţných podkladoch.
B1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. ETAPA:
 demontáţ jestvujúcich zasklených stien / výplňových konštrukcií na obvodovej stene
bazénovej haly
 demontáţ jestvujúceho vstupného turniketu pri zasklenej stene / nutné rátať s jeho opätovným
pouţitím
 vybúranie pásu podlahy o šírke 300mm / po úroveň hrubej podlahy cca hr. 150mm / v
interiéri aj exteriéri od vonkajšej zasklenej steny, viď. PD
 montáţ hliníkových exteriér. zasklených konštrukcií / celková min. hodnota súčiniteľa
prestupu tepla Uw=1,2 W/m2K / viď. výkaz vonkajších výplňových konštrukcií
 realizácia / prepojenie starej a novej hydroizolácie v podlahe / v interiéri aj exteriéri vid. PD –
detail 414
 doplnenie podlahy v exteriéri v pôvodnej skladbe a povrchovej úprave / kamenná dlaţba / viď. Výpis skladieb
 doplnenie podlahy v interiéri dočasnou skladbou / polystyrén hr. 100mm + cementový poter
hr. 50mm / - ktorá bude v 2. etape nahradená navrhovanou skladbou podlahy
 premiestnenie jestvujúcich vykurovacích telies pri zasklených stenách / 6ks / do novej polohy
a s tým spojená realizácia nových prívodných potrubí viď. PD časť vykurovanie
 demontáţ jestvujúceho hliníkového podhľadu v interiéri
 realizácia nových rozvodov VZT a novej jednotky VZT na ofuk zasklených stien bazénovej
haly / viď. PD
 montáţ hliníkového podhľadu vrátane nosnej konštrukcie a farebného odtieňa podľa
farebnosti existujúceho hliníkového podhľadu
 výspravka ostení, podlahy a súvisiacich stavebných konštrukcií po realizácii výmeny
zasklených konštrukcií a presunutí jestvujúcich vykurovacích telies.
popis riešenia:
- uvedený podrobne v projektovej dokumentácií - výkresová časť a technickej správe.
B2. SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena za dielo bude stanovená dohodou v zmysle § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená na celý rozsah predmetu zákazky ako cena bez DPH v
eur + 20 % DPH v eur = cena s DPH v eur.
(kritérium hodnotenia)
Cenu za zhotovenie diela uhradí verejný obstarávateľ=objednávateľ na základe faktúr, ktoré
uchádzač=zhotoviteľ vystaví a odošle v termínoch dohodnutých v Zmluve o dielo.
Faktúry je moţné vystaviť len na základe stavebným dozorom potvrdeného súpisu skutočne
zrealizovaných prác.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní - "Nie som platiteľom DPH".
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3. V prípade, ţe v predloţených súťaţných podkladoch sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho
výrobcu, alebo dodávateľa, je moţné zameniť ho za výrobok, alebo materiál s totoţnými technickými
parametrami.
4. Upozornenie – pri vypracovaní cenovej ponuky je potrebné rešpektovať niţšie uvedené články :
4.1 Uchádzač oceňuje samostatne výkaz výmer podľa jednotlivých stavebných objektov uvedených
v prílohe návrhu zmluvy o dielo Príloha 1. Uchádzač musí v cenovej ponuke uviesť (doplniť) pre
kaţdú poloţku výkazu výmer jednotkovú cenu.
4.2 Ceny uvedené v cenovej ponuke majú zachytávať všetky hodnoty prác uvádzaných pre dané poloţky,
vrátane všetkých nákladov a výdajov, ktoré môţu byť poţadované pre realizáciu predmetných
popísaných prác, ktoré môţu byť nevyhnutné, so všetkými všeobecnými rizikami, záväzkami a
povinnosťami uvedenými alebo vyplývajúcimi z dokumentov, na ktorých je ponuka zaloţená.
Predpokladá sa, ţe reţijné náklady, zisky a poplatky za všetky záväzky sú zahrnuté vo všetkých
jednotkových sadzbách. Po predloţení cenovej ponuky nie je moţné uvádzať úpravy cien poloţiek,
okrem tých, ktoré sú uvedené v návrhu zmluvy, (ţiadne zľavy, príplatky a pod.)V prípade, ţe
uchádzač zistí nezrovnalosti medzi jednotlivými časťami podkladov pre vypracovanie ponuky (výkaz
výmer, doklady, výkresová a písomná časť projektu), okrem poţadovaných verejným obstarávateľom
v týchto pokynoch, záväzný pre vypracovanie ponuky je výkaz výmer a projektová dokumentácia. Na
nezrovnalosti väčšieho rozsahu, ktoré by mohli výrazne ovplyvniť celkový náklad stavby – cenovú
ponuku, musí uchádzač upozorniť ešte v rámci termínu poskytnutého na spracovanie súťaţných
návrhov.
4.3 Vo všeobecných poloţkách je potrebné uvaţovať s poistením diela - podnikateľa počas výstavby,
digitálnou formou zamerania, náklady na prevádzku zariadenia staveniska, alebo ďalších dočasných
zariadení a pod.
4.4 Doklady o uloţení vybúraných materiálov predloţí zhotoviteľ k preberaciemu konaniu. Jednotkové
ceny ponúkané uchádzačom musia byť stanovené výhradne v eurách. Platby zhotoviteľovi budú
vykonávané výhradne v eurách.
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B.3. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

Návrh „Zmluva o dielo“
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov

1.1 Objednávateľ:

Článok I.
Zmluvné strany
Mestská krytá plaváreň
Protifašistických bojovníkov č.4, 040 01 Košice

Právna forma:
Štatutárny orgán:
Vo veciach technických
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :

rozpočtová organizácia zriadená Mestskou časťou
Košice - Staré mesto.
Ing. Vladimír Hlivák, riaditeľ
Ing. Vlastimil Říha, zástupca riaditeľa
42319371
2023660067
VÚB a.s.
3031561551/0200
(ďalej ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:
Zapísaný:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať:
Vo veciach zmluvných:
Vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

1.

Článok II.
Predmet zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: Obnova bazénovej haly MKP –
prvá etapa v kvalite a mnoţstve v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou „Realizačný
projekt udrţiavacích prác bazénovej haly MKP“ vypracovanej: proARP s.r.o. Floriánska
17 040 01 Košice a výkazom výmer uvedený v prílohe 1 tejto zmluvy.
Obsahom prvej etapy je výmena okenných výplní v bazénovej hale a v náväznosti na to oprava
technického riešenia VTZ a prekládka radiátorov.
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Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za takéto dielo cenu
v zmysle článku IV. tejto zmluvy. O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela spíšu
zmluvné strany preberací protokol v zmysle čl. VI. bod 2 tejto zmluvy.

Článok III.
Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia staveniska.
Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ţe obdŕţal všetky potrebné dokumenty a povolenia
na riadne vykonanie diela od objednávateľa. Zhotoviteľ môţe poţiadať o predĺţenie lehoty
vykonania diela, ak dôjde k zdrţaniu výkonu diela v dôsledku okolností, za ktoré nie je zhotoviteľ
zodpovedný a ktoré nemôţe ovplyvniť z titulu vyššej moci alebo z dôvodu na strane
objednávateľa. Predĺţenie lehoty plnenia musí odsúhlasiť objednávateľ podľa dĺţky
preukázateľného zdrţania.
2. Miestom výkonu diela je Mestská krytá plaváreň Košice Protifašistických bojovníkov č.4 Košice.
Článok IV.
Cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej celkovej cene diela, ktorá je stanovená v súlade so
zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a povaţuje sa za cenu
maximálnu, platnú počas celej doby trvania zmluvy, ktorú je moţné zmeniť len v zmysle čl. IV.
bod 4 tejto zmluvy:
Cena bez DPH:
DPH 20%:
Cena s DPH:
(slovom:
(Vyplní uchádzač, len v časti kritéria))
2. Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých poloţiek celkovej ceny diela podľa Prílohy č.1
tejto zmluvy (Ocenený výkaz výmer). Ceny jednotlivých poloţiek celkovej ceny diela uvedené
v Prílohe č.1 tejto zmluvy sú pevné a nemenné, k čomu sa zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy
zaväzuje. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky poloţky, ktoré sú
potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.
3. V celkovej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní
diela podľa Čl. II bod 1. tejto zmluvy, vrátane likvidácie odpadu, poplatkov, revíznych správ a iné,
ktoré mu vzniknú po vykonaní diela podľa Čl. II. bod 1. tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným
dielom.
4. K zmene zmluvnej ceny môţe dôjsť:
a) pri zmene rozsahu vykonaných prác voči výkazu výmer podľa pokynov objednávateľa, ktoré
sa vyskytnú počas realizácie diela,
b) pri zákonnej zmene DPH,
c) pri zavedení dovoznej priráţky a zmene colných predpisov, ale iba u materiálov a výrobkov,
ktoré sú nedostupné u slovenských výrobcov. Toto zhotoviteľ musí preukázať.
Zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými
zástupcami zmluvných strán a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní..
Článok V.
Platobné podmienky
Cenu za vykonané dielo v zmysle čl. IV. tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi
na
základe odsúhlasených faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v posledný deň
príslušného mesiaca. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len za skutočne zrealizované práce
v príslušnom mesiaci. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.
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1. Zhotoviteľ vystaví a zašle faktúru v troch vyhotoveniach na adresu objednávateľa: Mestská krytá
plaváreň, Protifašistických bojovníkov č.4 040 01 Košice.
2. Prílohou kaţdej faktúry je odsúhlasený a potvrdený súpis
objednávateľa.

vykonaných prác zo strany

3. Úhrada faktúr bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedeným v tejto
zmluve. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti
zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňaţnému ústavu.
4. Faktúra musí spĺňať predpísané náleţitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších predpisov.
Okrem toho musí obsahovať:
- názov diela
- predmet úhrady
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa
- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa
- čiastku k úhrade spolu
- celkový prehľad priebeţne vyfakturovanej čiastky (predchádzajúca čiastková vyfakturovaná
hodnota, fakturovaná čiastková hodnota s podrobnou špecifikáciou, celková čiastková
vyfakturovaná hodnota)
- splatnosť faktúry
V prípade vystavenia konečnej faktúry, táto musí obsahovať náleţitosti v zmysle zákona č.
222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazne označenie „KONEĆNÁ
FAKTÚRA“.
Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru vrátiť, pričom lehota splatnosti takejto faktúry
začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5. Zmluvné strany sa dohodli, ţe 90% hodnoty faktúry za skutočne zrealizované práce je splatných
do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zvyšných 10% hodnoty faktúry je splatných do
10 dní odo dňa prevzatia diela podpísaním preberacieho protokolu (bez vád a nedorobkov)
objednávateľom podľa čl. VI. bod 2 tejto zmluvy.
6. Pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi nie je moţné postúpiť tretej strane bez písomného
súhlasu štatutárneho orgánu objednávateľa.

1.

Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo, na
vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom
tejto zmluvy vyhlasuje, ţe má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyţadujú na výkon diela platné
právne predpisy a ţe je oboznámený so všetkými internými predpismi objednávateľa, ktorých
dodrţanie je potrebné na riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodrţať
všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa výkonu diela, ktoré
sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto
zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe vykonané (zhotovené) dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré
sú pre takéto dielo vyţadované predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a právnymi,
všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou.
Dielo sa povaţuje za vykonané dňom jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom, pričom
prevzatiu diela predchádza kontrola jeho funkčnosti( ak nie je vydané stavebné povolenie, ak je
vydané stavebné povolenie, tak jeho kolaudácia). Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na
prevzatie diela, túto výzvu zašle na adresu: Mestská krytá plaváreň Košice Protifašistických
bojovníkov 4,040 01 Košice a to bezodkladne po ukončení prác na diele. Dielo objednávateľ
prevezme v mieste výkonu diela na základe preberacieho protokolu, v ktorom sa zhodnotí akosť
vykonaného diela a jeho súčasťou budú aj doloţené preberacie podklady a vyhodnotené skúšky
a certifikáty zabudovaných materiálov v zmysle právnych predpisov, noriem, ako aj interných
predpisov objednávateľa. Súčasťou preberacieho protokolu je aj súpis vykonaných prác a
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vyhlásenie objednávateľa, ţe dielo preberá. Ak objednávateľ vyhlási, ţe dielo nepreberá, uvedie
dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a nedostatkov a súpisom termínov/lehôt na ich
odstránenie.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo
jeho časť pripravené na odovzdanie.
3. Zhotoviteľ je povinný dodrţať nasledovné:
- ţiadne zmeny voči PD nesmú byť vykonané bez odsúhlasenia a písomného príkazu
objednávateľa ,
- zhotoviteľ musí vypracovať dodávateľskú (výrobnú) dokumentáciu, ktorá bude vychádzať z
dokumentácie realizačnej. Toto všetko je nevyhnutné pre správne a bezchybné celkové
realizovanie dodávky stavby, obsahujúcu celú stavebnú výrobu spojenú s výstavbou alebo
akoukoľvek stavebnou úpravou objektu ako aj dotknutých priestorov tejto stavby.
Akékoľvek zmeny oproti projektovej dokumentácii je nutné /rovnako ako všetky nielen
pohľadové prvky a materiály / vopred pred objednaním a pouţitím konzultovať a odsúhlasiť s
investorom, architektom a projektantom príslušnej profesie.
- vykonať komplexné vyskúšanie diela,
- pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi všetky potrebné vykonané doklady skúšok,
a certifikátov potrebných k preberaciemu konaniu – absencia niektorého z týchto dokladov je
dôvodom na to, ţe sa odovzdávacie a preberacie konanie nedokončí.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa miesto výkonu diela (ďalej len
„stavenisko“) v lehote do 8 pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ
vytýči obvod staveniska a tieţ v oblasti staveniska vytýči polohy
inţinierskych
sietí
pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy spojené s poškodením
vytýčených sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ. Stavebný dozor objednávateľa menuje štatutár
objednávateľa pred odovzdaním staveniska...
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje ţe ním menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii počas celej doby
plnenia predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby.
6. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku
slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú
kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uloţiť oddelene od originálu,
aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu.
7. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Okrem
týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, obvyklým spôsobom
s dennými zápismi. Ak nesúhlasí stavebný dozor s obsahom záznamu, je povinný uplatniť svoje
námietky najneskôr do 5 pracovných dní, inak sa predpokladá, ţe s obsahom záznamu súhlasí. Na
závaţné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. V priebehu pracovného času musí
byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom
odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov.
8. Ak zástupca objednávateľa do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko
k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
9. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň.
Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťaţuje postup prác na diele.
10. Objednávateľ zabezpečí pracovníkom zhotoviteľa prístup do priestorov počas celého výkonu
diela.
11. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom mieste výkonu diela pri vykonávaní diela a v okolí miesta
výkonu diela dodrţiavať všetky platné normy a predpisy, udrţiavať poriadok a čistotu a je
povinný odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti. Počas prác bude zhotoviteľ poistený pre
prípad škôd podnikateľa minimálne do výšky hodnoty stavby.
12. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, ţe má uzatvorenú zmluvu na odobratie odpadu
vzniknutého počas realizácie diela s odberateľom, ktorý má oprávnenie na nakladanie s odpadmi
podľa §7 a §8 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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v znení neskorších predpisov. Nepravdivosť tohto vyhlásenia sa povaţuje za podstatné porušenie
tejto zmluvy a zakladá zodpovednosť zhotoviteľa za všetky škody vzniknuté objednávateľovi,
ktoré mu vznikli z dôvodu nepravdivosti tohto vyhlásenia.
13. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodrţiavanie
ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný
preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
14. Zmluvné strany sa dohodli, ţe zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci pre objednávateľa (stavebníka). Objednávateľ (stavebník) ho náväzne, pred zahájením
diela (stavby) poverí funkciou koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zmluvne
strany sa dohodli, ţe túto povinnosť bude zaisťovať stavebný dozor objednávateľa.
15. Zhotoviteľ predloţí pred podpisom zmluvy objednávateľovi tieto doklady:
Doklad o poistení podnikateľa za škody spôsobené pri výkone povolania min. do výšky 1 mil.
Eur a záväzný časový harmonogram prác, ako Prílohu č.2 k tejto zmluve.
Ich nepredloţenie povaţuje objednávateľ za dôvod nepodpísania tejto zmluvy. Zhotoviteľ umoţní
kontrolu dodrţiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému technikovi
objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme a čase.
16. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti
s výkonom diela podľa tejto zmluvy.
17. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu výkonu diela
z hľadiska výkonu diela v súlade s touto zmluvou.
Článok VII.
Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe dielo je vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa
technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, ţe bude spôsobilé k
zmluvnému účelu a ţe bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ dáva na
dielo záručnú dobu v dĺţke trvania 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom
odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy.
2. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu
reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa
vyjadriť k reklamácii do 10 dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať
jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne
a bezodplatne. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli neodborným zásahom, alebo
neodborným uţívaním zo strany objednávateľa.
3. Záručná doba bude predĺţená vţdy o časové obdobie po prevzatí diela a vykonaní potrebných
prác, počas ktorých bolo dielo alebo jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia
oprávnenej reklamácie podľa tejto zmluvy do odstránenia reklamovanej vady.

1.

2.
3.

Článok VIII.
Zodpovednosť za škodu
Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách
v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ
za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou
úhrady vzniknutej škody je peňaţná náhrada vzniknutej škody.
Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb, alebo ich poškodením
v súvislosti s výkonom diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku tretích osôb v súvislosti
s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ.
Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu
zodpovedá zhotoviteľ.
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Článok IX.
Zmluvné pokuty
V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v zmysle čl. III. bod 1 tejto zmluvy
objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za kaţdý deň
omeškania.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môţe zhotoviteľ účtovať objednávateľovi
úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
V prípade vadného plnenia je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05
% z celkovej ceny diela za kaţdú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáţe
ako oprávnená.
Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej
výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú moţno vymáhať samostatne.
Článok X.
Ukončenie zmluvy

1.

2.

3.

4.

5.

Zmluva zanikne:
a/ písomnou dohodou zmluvných strán,
b/ písomným odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa tejto
zmluvy,
Objednávateľ môţe od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré mu
vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to uţ
po druhom takomto porušení tej istej povinnosti zo strany zhotoviteľa, pričom objednávateľ po
prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na porušenie zmluvných podmienok
alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, ţe pri ďalšom porušení tej istej povinnosti
odstúpi od tejto zmluvy, pričom v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyţaduje. Po
druhom porušení povinnosti objednávateľ uţ len zašle oznámenie v listinnej forme o odstúpení od
zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia
zhotoviteľovi. Ustanovenia čl. X. bod 4. tejto zmluvy týmto nie sú dotknuté.
Zhotoviteľ môţe od tejto zmluvy odstúpiť v prípade opakovaného porušenia povinností
objednávateľom, ktoré pre objednávateľa vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení
príslušných právnych predpisov. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, pričom účinky
odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom jeho doručenia objednávateľovi. Odstúpeniu
od zmluvy musí predchádzať písomné upozornenie na porušovanie zmluvných podmienok alebo
ustanovení právnych predpisov spolu so stanovením dodatočnej primeranej lehoty na odstránenie
tohto porušovania.
Porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti
a ochrany a zdravia pri práci a čl. VI. bod 12 tejto zmluvy je podstatným porušením tejto zmluvy
a zakladá oprávnenie objednávateľa na okamţité odstúpenie od tejto zmluvy.
V prípade odstúpenia od zmluvy zhotoviteľom alebo v prípade odstúpenia od zmluvy
objednávateľom podľa bodu 2 a 4. tohto článku tejto zmluvy, má objednávateľ nárok
na
úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym
poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský
súd.
2. Táto zmluva môţe byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma
zmluvnými stranami.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Táto zmluva
sa stáva účinnou deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
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4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnocenných exemplároch, pre objednávateľa a zhotoviteľa jeden
exemplár.
5. Obe zmluvné strany vyhlasujú, ţe si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, ţe bola uzavretá
slobodne, váţne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.

Príloha č.1 Výkaz výmer,
Projektová dokumentácia,
Príloha č.2 Harmonogram prác.

Dňa:
Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

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

.........................................
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C. NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Uchádzač / skupina dodávateľov

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

NAJNIŢŠIA CENA

Je uchádzač platiteľom DPH?

ÁNO1

NIE1

Hodnota v EUR
Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu zákazky
v EUR bez DPH
Suma DPH
Ponúkaná cena za celý rozsah predmetu
zákazky v EUR vrátane DPH

EUR
EUR
EUR

Poznámka: Výslednú hodnotu zákazky vypočíta uchádzač ako súčet cien predloţených vo výkaz
výmer prílohy č.1 k zmluve o dielo.
V ......................... dňa ...................

Podpisy:

1

nehodiace sa preškrtnite
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