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Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: “ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity“ 

Dokument: Súťažné podklady 

 

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

potvrdil: 
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Peter Vavro 

osoba zodpovedná za procesnú stránku 

verejného obstarávania, starosta  

 

 

 

Súťažné podklady schválil: 
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   Peter Vavro 
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Miesto a dátum vypracovania: Malý Lapáš, 06.02.2018 
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Súťažné podklady boli pripravené Obcou Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš, Slovenská 

republika a sú predmetom ochrany podľa Autorského zákona. Všetky práva k súťažným podkladom sú 

vyhradené, najmä právo na kopírovanie, distribúciu a preklad. Žiadna časť týchto súťažných podkladov 

nesmie byť akoukoľvek formou (tlačou, fotokópiou, elektronicky alebo iným spôsobom) bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu  Obce Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš, Slovenská 

republika, reprodukovaná alebo s použitím elektronických off-line systémov ukladaná do pamäti, 

spracovaná či šírená pre iné účely ako pre použitie na účasť v tomto verejnom obstarávaní. 
 

 
 

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov znamená v znení zákona č. 438/2015 Z. z. 
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A. Pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky 
 

A.1 Všeobecné informácie 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

1.1 Verejný obstarávateľ 

Názov: Obec Malý Lapáš 

Sídlo: Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš 
Zastúpený: Peter Vavro, starosta 

IČO: 00611174 

DIČ: 2021269668 
IČ pre DPH: 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu: 0854624001/5600 
Účet pre zábezpeku: SK28 5600 0000 0008 5462 4001 

IBAN: SK28 5600 0000 0008 5462 4001 

Kontaktná osoba: Peter Vavro 
URL: www.malylapas.sk 

1.2 Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi: 

Adresa: Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš 

Kontaktná osoba: Peter Vavro 
Telefón: +421 37 7879895 

Mobil: +421 905361942 

e-mail: starosta@malylapas.sk 
URL: www.malylapas.sk 

 

 

 

 



 

1.3 Kontakt pre doručenie ponúk: 

Adresa:                     Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš 

Kontaktná osoba: Peter Vavro 
Telefón: +421 37 7879895 

Mobil: +421 905361942 

e-mail: starosta@malylapas.sk 
Pracovný čas: 7:30 – 15:30 hod. (pondelok - piatok). 

1.4 Adresa pre otváranie obálok s ponukami: 

Adresa: Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš 

2. Predmet zákazky 

2.1 Predmet zákazky: ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity 

2.2 Číselný  kód  pre  hlavný  predmet  a  doplňujúce  predmety  z  Hlavného  slovníka,  prípadne 
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): 

Hlavný slovník: 45252000-8 Výstavba   čističiek   odpadových   vôd,   čistiacich   staníc   a 

spaľovní odpadu 
Doplňujúce predmety 
Hlavný slovník: 39350000-0 Zariadenie čistiarní odpadových vôd 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole C. Opis predmetu zákazky 
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2.4 Predpokladaná hodnota zákazky: 368 055,00 EUR bez DPH 

3. Rozdelenie zákazky  na časti 

3.1 Zákazka nie je rozdelená na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý rozsah zákazky, v 

nadväznosti na kapitolu C. Opis predmetu zákazky. 

3.2 Ponuka musí byť predložená na celý rozsah predmetu zákazky, na všetky položky predmetu 
zákazky. 

4. Zdroj finančných  prostriedkov 

4.1       Zákazka bude financovaná z Environmentálneho fondu, Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE 

VÔD, Činnosť BK1 Rozšírenie alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na úhradu nákladov spojených s plnením 

zmluvy. Platobné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy v Prílohe č. 4 týchto súťažných 

podkladov. 

5. Zmluva 

5.1       Výsledkom postupu verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo s jedným úspešným 

uchádzačom (ďalej len “zmluva“), v súlade s vymedzením predmetu zákazky v kapitole C. Opis 

predmetu zákazky. 

5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok dodania požadovaného predmetu zákazky, tvorí 

kapitola D. Spôsob určenia ceny a kapitola E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky a dĺžka trvania zákazky 

6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: 

Katastrálne územie Malý Lapáš. 

6.2 Dĺžka trvania zákazky: 36 mesiacov 

Plánovaná  doba  výstavby  vzhľadom  k predpokladu  zabezpečenia  finančných  prostriedkov 

potrebných na realizáciu diela sú tri roky. Stavebné práce budú realizované v troch etapách ( tri 
roky výstavby ) 

7. Skupina  dodávateľov 

7.1       Verejného  obstarávania  sa  môže  zúčastniť  skupina  dodávateľov.  Verejný  obstarávateľ 

nevyžaduje od skupiny dodávateľov, aby vytvorila právnu formu na účely účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

7.1.1    Na účely účasti vo verejnom obstarávaní musí skupina dodávateľov stanoviť vedúceho člena 

skupiny dodávateľov, rozsah jeho kompetencií a určenie kontaktných údajov pre komunikáciu v 

danom verejnom obstarávaní. Všetci členovia skupiny dodávateľov musia udeliť písomné 

plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov (vedúci člen skupiny), na všetky úkony 

spojené s účasťou v danom verejnom obstarávania a na konanie v mene všetkých členov skupiny 

dodávateľov počas celého procesu verejného obstarávania, prijímať pokyny v tomto verejnom 

obstarávaní a konať v mene skupiny pre prípad prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie. 

7.1.2 Plnomocenstvo musí byť podpísané 

a)  osobou/osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov skupiny dodávateľov, 

všetko v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, 

alebo 

b)   zástupcom/zástupcami jednotlivých členov skupiny dodávateľov, oprávneným konať v 

mene člena skupiny. V tom prípade bude súčasťou ponuky adekvátne písomné 

plnomocenstvo pre zástupcu člena skupiny dodávateľov podpísané podľa písm. a) tohoto 

bodu. 

7.2      Verejný obstarávateľ nevyžaduje vytvorenie právnej formy, ak ponuka skupiny dodávateľov 

bude prijatá. Spôsob vypracovania zmluvy je pre daný stav uvedený v kapitole E. Obchodné 

podmienky plnenia predmetu zákazky. 

7.3       Verejný obstarávateľ nepožaduje a neurčuje odlišné podmienky plnenia zmluvy pre skupinu 
dodávateľov, ako sú požadované a určené pre hospodársky subjekt, ktorý nie je skupinou 

dodávateľov. 
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7.4 Ďalej v súťažných podkladoch platí pre skupinu dodávateľov zastúpenú určeným vedúcim 

členom skupiny všetko, čo je uvedené pre pojem „uchádzač“. 

8. Variantné riešenie 

8.1 Verejný obstarávateľ nepovoľuje predloženie variantných riešení. 

8.2 Na variantné riešenia, ktoré neboli povolené, sa neprihliada. Ak súčasťou ponuky bude aj 
variantné  riešenie,  a to  aj  napriek  tomu,  že  verejný  obstarávateľ  nepovolil  predloženie 

variantného riešenia, a nebude možné zistiť, ktoré z predložených riešení je základnou ponukou a 

ktoré riešenie je variantným riešení, verejný obstarávateľ nepristúpi k dodatočnému vyžiadaniu 

si identifikácie jednotlivých predložených riešení ponúkaného plnenia predmetu zákazky, ak by 

to malo vplyv na možné získanie neprimeranej výhody pre uchádzača, oproti ostatným 

uchádzačom, ktorí predložili svoje ponuky riadne v súlade s pokynmi uvedenými v týchto 

súťažných podkladoch. Takto predložená ponuka bude považovaná za inak neprijateľnú ponuku, 

nakoľko verejný obstarávateľ nevie iným spôsobom zabezpečiť pri vyhodnocovaní ponúk 

základné princípy verejného obstarávania. 

9. Viazanosť ponuky 

9.1       Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas určenej lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti 
ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk 

stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 10.09. 2017. 

9.2       Lehota viazanosti ponúk môže byť predĺžená. Predĺžená lehota viazanosti ponúk, počas ktorej 

sú uchádzači svojou ponukou viazaní v celom rozsahu, bude uchádzačom dostatočne vopred 

oznámená. 

10. Náklady na ponuku 

10.1     Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného 

obstarávania. Ponuky doručené na adresu podľa bodu A-1.3 a predložené v lehote na predkladanie 

ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného 

obstarávania. 

11. Zrušenie verejného obstarávania 

11.1 Verejný obstarávateľ  bude  v prípade  zrušenia  verejného  obstarávania  alebo  jeho  časti 

postupovať v zmysle § 57 ZVO. 
11.2     Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo zrušiť použitý postup verejného obstarávania, 

ak by došlo k zmene financovania predmetnej akcie, najmä ak by poskytovateľ finančných 

prostriedkov:     Environmentálny     fond     neuzavrel     Zmluvu     o poskytnutí     podpory 

z Environmentálneho fondu formou dotácie medzi verejným obstarávateľom a poskytovateľom 

podpory, alebo neakceptoval proces verejného obstarávania, alebo by neudelil súhlas na 

uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom alebo by odstúpil od zmluvy o poskytnutí podpory. 
 

A.2 Komunikácia a vysvetľovanie 

12. Komunikácia 

12.1 Doručenie  dôležitých  písomností  medzi  verejným  obstarávateľom  a  uchádzačom  resp. 
záujemcom, najmä písomností s ktorých doručením sa spája plynutie lehôt sa bude riadiť podľa 

ZVO. Do lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho 
dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 

lehoty a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec 

lehoty pripadne na sobotu, alebo na deň pracovného pokoja je posledným dňom lehoty najbližší 

budúci pracovný deň. 
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12.2     Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom 

resp. záujemcom, najmä písomností s ktorých doručením sa spája plynutie lehôt podľa ZVO, 

verejný obstarávateľ použije moment doručenia podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. 

12.3 Prehľad spôsobu komunikácie a výmeny informácií podľa úkonov: 

 

 

kto úkon Určený spôsob komunikácie 

záujemca Prístup k súťažným 

podkladom a ďalším 
dokumentom potrebným na 

vypracovanie ponuky 

Sprístupnenie súťažných podkladov 

a dokumentov – osobne Obec Malý Lapáš, 
Obecný úrad,  
 

záujemca Predloženie písomnej 

žiadosti o poskytnutie 

súťažných podkladov 

Potvrdenie informácie záujemcom, že mu 

budú poskytnuté súťažné podklady, Obec 

Malý Lapáš, Obecný úrad 

záujemca Požiadanie o vysvetlenie 
informácií potrebných na 

vypracovanie ponuky 

e-mail na adresu podľa bodu A-1.2 

Verejný 

obstarávateľ 

Poskytovanie vysvetlenia 

informácií potrebných na 
vypracovanie ponuky 

- Informácia o sprístupnení vysvetlení osobne 

na Obecnom úrade 

- e- mail 

 

Verejný 

obstarávateľ 

Písomne požiadanie 

uchádzača o vysvetlenie 
alebo doplnenie 

predložených dokladov 

- e-mail 

- Písomne v listinnej podobe 

prostredníctvom pošty, iného 

doručovateľa alebo kombináciou pošty 

alebo iného doručovateľa 

Uchádzač Vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov 

- e-mail 

- Písomne v listinnej podobe 

prostredníctvom pošty, iného 

doručovateľa alebo kombináciou pošty 

alebo iného doručovateľa 

Verejný 
obstarávateľ 

Písomne požiadanie 
uchádzača o vysvetlenie 
ponuky 

- e-mail 

- Písomne v listinnej podobe 

prostredníctvom pošty, iného 

doručovateľa alebo kombináciou pošty 

alebo iného doručovateľa 

Uchádzač Vysvetlenie ponuky - e-mail 

- Písomne v listinnej podobe 

prostredníctvom pošty, iného 

doručovateľa alebo kombináciou pošty 

alebo iného doručovateľa 

Verejný 
obstarávateľ 

Oznámenie o vylúčení 
uchádzača z verejného 
obstarávania 

Písomne v listinnej podobe prostredníctvom 
pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou 
pošty alebo iného doručovateľa 
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kto úkon Určený spôsob komunikácie 

Verejný 
obstarávateľ 

Oznámenie o vylúčení 
ponuky z verejného 

obstarávania 

Písomne v listinnej podobe prostredníctvom 
pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou 

pošty alebo iného doručovateľa 

Verejný 
obstarávateľ 

Oznámenie výsledku 
vyhodnotenia ponúk 

všetkým uchádzačom, 

ktorých ponuky sa 

vyhodnocovali 

Písomne v listinnej podobe prostredníctvom 
pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou 

pošty alebo iného doručovateľa 

Záujemca/uchádzač 
/účastník 

Doručenie žiadosti o nápravu Písomne v listinnej podobe, faxom alebo v 
elektronickej podobe 

Záujemca/uchádzač Doručenie námietky Písomne v listinnej podobe, faxom alebo v 
elektronickej podobe podľa osobitného 

predpisu1
 

Verejný 
obstarávateľ 

Vybavenie žiadosti o 
nápravu 

Písomne v listinnej podobe prostredníctvom 
pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou 
pošty alebo iného doručovateľa 

Verejný 
obstarávateľ 

Písomné vyjadrenie 
k podaným námietkam 

Písomne v listinnej podobe prostredníctvom 

pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou 
pošty alebo iného doručovateľa 

Verejný 
obstarávateľ/kontrol 

ovaný 

Vykonanie nápravy z 
vlastnej iniciatívy vo veci, 

ktorá je obsahom námietok 

Písomne v listinnej podobe prostredníctvom 
pošty, iného doručovateľa alebo kombináciou 

pošty alebo iného doručovateľa 

13. Vysvetľovanie 

13.1    Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na 
predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii všetkým 

záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. 

13.2     Verejný obstarávateľ súťažné podklady, sprievodnú dokumentáciu a ďalšie informácie, ako je 

napr. vysvetlenie súťažných podkladov, zároveň zverejní vo svojom profile na úložisku Úradu 

pre verejné obstarávanie. 

14. Obhliadka miesta dodania  predmetu zákazky 

14.1     Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa odporúča. Bez ohľadu na to, či sa uchádzač 

zúčastní alebo nezúčastní obhliadky, je jeho cenová ponuka pre plnenie zmluvy záväzná a počas 

plnenia zmluvy nebude verejný obstarávateľ akceptovať ďalšie požiadavky na zvýšenie ceny. 

Preto je v záujme uchádzača, aby na základe obhliadky vypracoval správnu cenovú kalkuláciu. 

14.2 Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta dodania predmetu zákazky záujemcom, ktorí si 

telefonicky alebo e-mailom dohodnú podrobnosti obhliadky s kontaktnou osobou: 

Kontaktná osoba:    Peter Vavro,  starosta 

Tel./Mobil:              +421 905 361 942  
e-mail:                    starosta@malylapas.sk 

14.3 Dátum a čas obhliadky: 13.02. 2018, 10:00 
 

A.3 Príprava ponuky 

15. Jazyk ponuky 
 

 
1 Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 214/2014 Z. z. 
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15.1 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v 

štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu 
s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a 

dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 

preklad do štátneho jazyka. 

16. Obsah ponuky 

16.1. Obsah časti ponuky označenej ako „Ostatné“ 

16.1.1. Doklady a dokumenty podľa Oddielu III, bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI Výzvy na 

predkladanie ponúk. 

16.1.2  Doklad preukazujúci zloženie zábezpeky v súlade s kapitolou B. Zábezpeka. 

Ak uchádzač zvolí spôsob zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za 

uchádzača, predloží dokument o poskytnutí bankovej záruky za uchádzača formou: 
-     osobitne predložený originál, resp. úradne osvedčená kópia mimo pevnej väzby ponuky, 
-     kópiu bez úradného osvedčenia ako súčasť pevnej väzby ponuky. 

16.1.3  Doklad preukazujúci splnenie požiadaviek na predmet zákazky 

-     Uchádzač  vo  svojej  ponuke  predloží  návrh   na  minimálnu  poistnú  čiastku  v  rámci 
uzatvorenia komplexnej poistnej ochrany proti všetkým rizikám spojeným so stavebno – 

montážnou činnosťou   (CAR, EAR, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 

vykonávaní  stavebných  prác)  v eurách,  potvrdený  poisťovňou,  resp.  inou  inštitúciou 

oprávnenou v zmysle platnej legislatívy. Úspešný uchádzač najneskôr v deň odovzdania a 

prevzatia staveniska predloží originál alebo overenú kópiu poistnej zmluvy. Základné 

poistenie musí kryť riziká poškodenia majetku náhodnou udalosťou počas realizácie 

predmetu zákazky a musí byť dojednané pre uskutočňované dielo vrátane zmluvných prác 

minimálne vo výške poistného krytia 100% zmluvnej ceny. 

16.1.4  Návrh zmluvy, vypracovaný podľa kapitoly E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, 
bez údajov o cenách. 

16.1.5  CD disk obsahujúci dokumenty ponuky, ktoré neobsahujú údaje o cenách. (viď bod A-19.2). 
 

 

16.2. Obsah časti ponuky označenej ako „Kritériá“ 

16.2.1  Návrh na plnenie kritérií vyplnený podľa Prílohy č. 2 súťažných podkladov a podľa kapitoly 

F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia. Návrh na plnenie kritérií musí 

byť podpísaný podľa bodu A-19.5. 

16.2.2  Príloha č. 1 zmluvy podľa kapitoly E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky. 

16.2.3  CD disk obsahujúci: 

-     Príloha č. 1 zmluvy (Prílohu č. 3 súťažných podkladov) (formát súboru podporovaný 
aplikáciou Excel), podľa kapitoly E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky. 

17. Zábezpeka 

17.1 Pre zabezpečenie viazanosti ponuky počas lehoty viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka. 

17.2 Výška a spôsob zloženia zábezpeky je uvedený v kapitole B. Zábezpeka. 

18. Mena a ceny uvádzané  v ponuke 

18.1     Verejný obstarávateľ  požaduje  stanoviť  ceny  v ponuke  v mene:  EUR.  Ak  bude  ponuka 

predložená  v inej  ako  požadovanej  mene,  verejný  obstarávateľ  ju  bude  považovať  za 

neprijateľnú, z dôvodu dodržania nediskriminácie hospodárskych subjektov a zabezpečenia 

princípu   rovnakého  zaobchádzania   a   transparentnosti.   Takúto  ponuku   nebude   možné 

vyhodnotiť  vo  väzbe  na  spochybnenie  dodržania  princípu  nediskriminácia  v súvislosti s 
prepočtom  navrhovanej  ceny  v inej  mene  ako  požadovanej  a to  vo  väzbe aj  na  termín 

predkladania  ponúk  a termín  v ktorom  dochádza  k ich  vyhodnoteniu,  čo  by  mohlo  mať 

podstatný vplyv na výsledok. 

18.2 Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky podľa kapitoly D. Spôsob určenia 

ceny. 

19. Vyhotovenie ponuky 
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19.1     Ponuka musí byť vyhotovená písomne v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 

obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom 

alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú 

osobu čitateľný. 

19.2 Odporúča sa uchádzačovi predložiť doklady a dokumenty súčasne v elektronickej podobe na 
pamäťovom médiu, pričom ak ide o doklady alebo dokumenty, ktoré sú podpísané alebo 

obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska 

osôb, ktoré doklady a dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb 

a odtlačku pečiatky. 

Textové a tabuľkové výstupy sa predkladajú vo formáte .pdf v strojovo čitateľnom tvare, 
obrázkové výstupy vo formáte .pdf. 
Ak ponuka uchádzača obsahuje osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade s § 11 a 

nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

(predložiť  súhlas  dotknutých  osôb  so  spracovaním  osobných  údajov  zo  strany  verejného 

obstarávateľa a anonymizovať osobné údaje v ponuke predloženej v elektronickej forme, a 
podobne). 

19.3     Vyhlásenia,   doklady  a   dokumenty  tvoriace  ponuku,   požadované  v  týchto  súťažných 

podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, 

pokiaľ nie je určené inak. 

19.4 Ponuka uchádzača musí byť predložená v jednom vyhotovení. Titulná strana ponuky musí 

obsahovať údaje podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 1 súťažných podkladov. 
19.5 Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované v týchto súťažných podkladoch musia byť 

podpísané: 

a)  uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s 

dokladom o oprávnení podnikať, 

alebo 

b)   zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou 
ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom 

podľa písm. a) tohto bodu. 

19.6     Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač doklady a dokumenty v osobitne oddelených a 

uzavretých častiach ponuky pevne zviazal  z dôvodu  minimalizovania  vzniku  pochybností o 

rozsahu predložených dokladov a dokumentov. 

19.7     Verejný obstarávateľ  ukladá  uchádzačom  nasledovné  povinnosti  zamerané  na  ochranu 

dôverných informácií: 

19.7.1  Uchádzač vo svojej ponuke jednoznačne označí doklady a dokumenty (resp. ich časti), ktoré 

považuje za dôverné informácie. 

Za dôverné informácie je na účely ZVO možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické 

riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu 

jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu 

ceny a vzory. 

19.7.2  Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť  o informáciách označených ako 
dôverné. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukladajúce povinnosť verejného 
obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia 
ukladajúce verejnému obstarávateľovi a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa 
ZVO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. 

 

A.4 Predkladanie ponúk 

20. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 

20.1     Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk 
uplynie dňom: 07.03.2018, 11:00 hod. 

20.2 Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na adresu 
podľa bodu A-1.3. 
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20.3     Ak sa ponuka doručuje osobne, doručiteľovi bude vydané potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom sa 

uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. 
20.4     V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, je 

rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi určený na základe pravidiel 

uvedených v bode A-12. 

20.5     Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená, 

ak je doručená v listinnej podobe a ak je uchádzač známy. 

20.6 Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako 
súčasť dokumentácie postupu verejného obstarávania. 

21. Označenie obalu ponuky a obalov jej častí 

21.1 Ponuka  sa  predkladá  v  uzavretom  obale.  Vonkajší  uzatvorený  obal  musí  byť  označený 

nasledovne: 
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača 

alebo všetkých členov skupiny dodávateľov 

- adresa doručenia podľa bodu A-1.3. 
- označenie „súťaž - neotvárať“ 

- označenie „heslo: ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity“ 

21.2     Ponuka sa predkladá tak, aby vo vnútri vonkajšieho uzatvoreného obalu obsahovala osobitne 

oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú 

slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom 

„Ostatné“. Obal samostatných častí ponuky musí obsahovať aj obchodné meno alebo názov, 

sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo všetkých členov skupiny 

dodávateľov. 

22. Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky 

22.1     Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie 

ponúk, v uzatvorenom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta 

podnikania, s označením „doplnenie ponuky - neotvárať“ a s heslom súťaže. 

22.2     Doplnenie, alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 

písomnej  žiadosti  uchádzača  zaslanej  prostredníctvom  poštovej  zásielky  alebo  doručenej 

osobne na adresu podľa bodu A-1.3.3 a doručením novej aktuálnej ponuky. 

23. Ďalšie požiadavky  na predkladanie ponúk 

23.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

23.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, 
ktorá predkladá ponuku.  Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom 

skupiny dodávateľov. 
 

A.5 Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 

24. Otváranie ponúk 

24.1     Najneskôr v deň otvárania častí ponúk, označených ako „Ostatné“ a častí ponúk, označených 

ako „Kritériá“ je verejný obstarávateľ povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu 

otvárania príslušnej časti ponuky; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať otváranie 

ponúk. 

25. Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ 

25.1 Otváranie ponúk a častí ponúk, označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 07.03.2018, 14:00 

hod. na adrese podľa bodu A-1.4. 
25.2 Otváranie ponúk a časti ponúk označených ako „Ostatné“ bude neverejné. 

25.3 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí 
ponuky, overí neporušenosť časti ponúk, označené ako „Ostatné“ a následne otvorí časti ponúk, 

označené ako „Ostatné“. 

26. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ 

26.1 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr deň, nasledujúci po 

dni: 
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a)   márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 164 ods. 1 ZVO alebo 
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c) ZVO všetkým 

oprávneným  osobám,  ak  nedošlo  k  vylúčeniu  žiadneho  záujemcu,  uchádzača  alebo 

účastníka ani k vylúčeniu žiadnej ponuky, 

b)   márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) ZVO 
všetkým oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho záujemcu, uchádzača alebo 

účastníka ani k vylúčeniu žiadnej ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o 
nápravu, 

c)   márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d) ZVO všetkým 

oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného záujemcu, uchádzača alebo 
účastníka alebo k vylúčeniu aspoň jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o 
nápravu alebo neboli včas doručené námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) až c) ZVO, 

d)   ak   nastane   doručenie   rozhodnutia   úradu   podľa   §   174   ods.   1   ZVO   verejnému 

obstarávateľovi, alebo nastane márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým 

oprávneným osobám, deň právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3 

ZVO, alebo nastane doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní verejnému obstarávateľovi, ak 

boli včas doručené aspoň jedny námietky. 

26.2     Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, 

ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli 

vylúčené. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“, 

musí byť aspoň päť pracovných dní. 

26.3 Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní častí ponúk, označených ako 

„Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a 
ktorých ponuka nebola vylúčená. 

Na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ sa uchádzač (fyzická osoba), štatutárny 

orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) preukáže preukazom 

totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať. 

Uchádzač  môže byť  zastúpený  osobou  oprávnenou  zúčastniť  sa  na  otváraní  častí ponúk, 
označených ako „Kritériá“ za uchádzača. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom 

totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie. 

26.4     Komisia overí neporušenosť častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená, 

sídla alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich 

návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na 

vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v častiach ponúk, označených ako „Kritériá“ sa 

nezverejňujú. 

26.5 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených ako 

„Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk 
a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania týchto častí ponúk. 

27. Konflikt záujmov 

27.1 Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZVO dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané 

opatrenia a vykoná nápravu  s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov. 
27.2     Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä 

vylúčenie zainteresovanej osoby2  z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania 
alebo  úprava  jej  povinností  a  zodpovednosti,  verejný  obstarávateľ  vylúči  z verejného 
obstarávania uchádzača, všetko podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. 

28. Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní 
 

 
 

2 Zainteresovanou osobou je najmä 

a)   zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného 

obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo 

verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo 

b)   osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok 

verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii. 
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28.1    Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom 

obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena 

skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, 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, viazané 

tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie  týchto pravidiel dohliadať. 

28.2 Etický  kódex   záujemcu/uchádzača   vo  verejnom  obstarávaní   je  zverejnený  na   adrese 
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf 

29. Preskúmanie ponúk 

Ponuky budú preskúmané v postupnosti: 

29.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti. 

29.2 Vyhodnocovanie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky a vyhodnotenie podľa kritérií. 

30. Vyhodnotenie splnenia podmienok  účasti 

30.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uvedených vo výzve na predkladanie ponúk - Oddiel 

III, bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI, bude založené na splnení: 

30.1.1  Podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedených vo výzve na predkladanie ponúk: 
- Oddiel III, 

- bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI, 

- bod III.1.1) Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských 

alebo obchodných registrov, 

30.1.2  Podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uvedených vo výzve na 
predkladanie ponúk: 
- Oddiel III, 

- bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI, 
- bod III.1.2)  Ekonomické a finančné postavenie, 

- bod III.1.2.1) - III.1.2.2) Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce 
sa ekonomického a finančného postavenia. 

30.1.3  Podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk: 
- Oddiel III, 
- bod III.1) PODMIENKY ÚČASTI, 

- bod III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť, 
- bod III.1.3.1) - III.1.3.3) Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce 

sa technickej a odbornej spôsobilosti. 

30.2     Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky 

účasti.  Ak  verejný  obstarávateľ  neurčí  dlhšiu  lehotu,  uchádzač  doručí  vysvetlenie  alebo 
doplnenie predložených dokladov do 

30.2.1 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje 

prostredníctvom elektronických prostriedkov, 

30.2.2  piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie predložených 

dokladov,   ak   sa   komunikácia   uskutočňuje   inak   ako   prostredníctvom   elektronických 
prostriedkov. 

30.3     Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, prostredníctvom 
ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo odbornú 

spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, 

uchádzač je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

30.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak 

a)   nesplnil podmienky účasti, 

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
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b)   predložil  neplatné doklady;  neplatnými  dokladmi  sú  doklady,  ktorým uplynula  lehota 

platnosti, 

c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že 

nezodpovedajú skutočnosti, 

d)   pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania, 
e)   pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 

f)   konflikt záujmov podľa § 23 ZVO nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami, 

g)   na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca 
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu 
hospodársku súťaž (ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania), 

h)  pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy 

uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky, 

i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v 
určenej lehote, 

j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v 

určenej lehote, 
k)   nenahradil  inú  osobu,  prostredníctvom  ktorej  preukazuje  splnenie  podmienok  účasti 

finančného a ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti, ktorá nespĺňa určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa 

určené požiadavky, 

l) nenahradil  subdodávateľa,  ktorý  nespĺňa  požiadavky  určené  verejným  obstarávateľom 

alebo obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote 

podľa § 41 ods. 2 ZVO. 

30.5     Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie hospodárskej 
súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia 

podľa § 25 ZVO, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača; 

verejný obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi alebo uchádzačovi možnosť v 

lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na prípravných 

trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže. 

30.6     Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom ktorý nespĺňa podmienky účasti 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), g) a h) ZVO alebo sa na neho vzťahuje dôvod 

na vylúčenie podľa § 40 odseku 6 písm. d) až g) a odseku 7 ZVO, považuje verejný obstarávateľ 

za nedostatočné, vylúči uchádzača z verejného obstarávania. 

30.7     Záujemca alebo uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený verejnému obstarávateľovi 

preukázať, že prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa § 40 ods. 8 druhej vety, ak je toto 

rozhodnutie vykonateľné v Slovenskej republike 

30.8     Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením 
dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka. 

31. Vyhodnocovanie  ponúk 

31.1     Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 

požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a v prípade pochybností overí 

správnosť informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. 

31.2    Ak verejný obstarávateľ vyžadoval od uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. 

31.3 Ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré 
uchádzač poskytol, písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie 

dôkazov. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje 

odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

31.4     Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným 

prácam alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti 

ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. 

31.5 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak 
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a)   uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, 

b)   ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na 
vypracovanie ponuky, 

c)   uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 1 do 

1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu 
lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov, 

2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu 

lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu, 

d)   uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou 
podľa § 53 odseku 1 ZVO, 

e)   uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných 

dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu, 

f) uchádzačom  predložené  vysvetlenie  mimoriadne  nízkej  ponuky  a  dôkazy  dostatočne 

neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa 

§ 53 odseku 2 ZVO, 
g)   uchádzač  poskytol  nepravdivé  informácie  alebo  skreslené  informácie  s  podstatným 

vplyvom na vyhodnotenie ponúk, 

h)   uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 

31.6     Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný 
v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s 

pravidlami vnútorného trhu Európskej únie, inak verejný obstarávateľ vylúči ponuku. 

31.7     Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi vylúčenie s uvedením dôvodov 

vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami, 

výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky a lehoty, v ktorej 

môžu byť doručené námietky. 

32. Mena na vyhodnotenie  ponúk 

32.1 Mena na vyhodnotenie je: EUR. 

33. Kritéria na vyhodnotenie  ponúk 

33.1 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá uplatnenia kritérií sú uvedené v kapitole F. Kritériá 

na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 

34. Vyhodnocovanie ponúk podľa kritérií 

34.1 Komisia  vyhodnocuje  ponuky,  ktoré  neboli  vylúčené,  podľa  kritérií  určených  v kapitole 

F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 
 

A.6 Informácia o výsledku, prijatie ponuky a uzatvorenie zmluvy 

35. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bude postupovať nasledovne: 

35.1     Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný 

obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 

uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu 

uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho 

uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom mieste 

v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje dostatočný 

počet uchádzačov. Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzačov o predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej ako päť pracovných dní odo dňa 

doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40 ZVO. 

35.2 Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 55 odseku 

1 ZVO a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, bezodkladne písomne oznámiť 
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane 

poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie 

uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku  alebo  

ponuky  prijíma.  Neúspešnému  uchádzačovi  oznámi,  že  neuspel  a  dôvody 
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neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk 

uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a 

výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. 

36. Uzavretie zmluvy 

36.1 Uzavretá zmluva, nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 
36.2 Verejný  obstarávateľ  môže  uzavrieť  zmluvu  s  úspešným  uchádzačom  alebo  uchádzačmi 

najskôr šestnásty  deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 
55 ZVO, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí 

lehoty podľa § 164 ods. 3 ZVO alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 ZVO. 

36.3 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu 
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo 

dňa uplynutia lehoty podľa § 56 odsekov 4 až 9 ZVO, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. 
36.4     Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia podľa § 56 odseku 16 ZVO a ich osoby 

podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej 

na uzavretie zmluvy, mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných 

užívateľov výhod. 

36.5 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo neposkytnú riadnu 
súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy, verejný obstarávateľ následne postupuje podľa § 56 

ods. 12, 13 a 14 ZVO. 

36.6 Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod 
sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov. 

 

A.7 Využitie subdodávateľov 

37. Využitie subdodávateľov 

37.1     Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia 

uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa  v  rozsahu  meno  a  priezvisko,  adresa  pobytu,  dátum  narodenia.  Úspešný 

uchádzač  bude  postupovať  podľa  pokynov  v kapitole  E. Obchodné  podmienky  plnenia 

predmetu zákazky. 

37.2 Verejný  obstarávateľ  nevyžaduje  údaje  podľa  predchádzajúcich  odsekov  o  dodávateľovi 

tovaru. 
 

A.8 VI.3)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE – Výzvy na predkladanie ponúk: 

38. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

Doplňujúce informácie k výzve na predkladanie ponúk, ktoré nebolo možné zverejniť vo Výzve 

na predkladanie ponúk pre nedostatok miesta. 
38.1 K súťažným podkladom je umožnený  prístup  na Obci Malý Lapáš, Obecný úrad, v úradných 

hodinách 

38.2     Žiadosť o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných 
podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii (ďalej len „žiadosť o vysvetlenie“): 

38.2.1 Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie: Dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na 

predkladanie ponúk, tak, aby bolo umožnené verejnému obstarávateľovi poskytnúť vysvetlenie 

informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej 

sprievodnej dokumentácii všetkým záujemcom, najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty 

na predkladanie ponúk. 

38.2.2  Spôsob predloženia žiadosti o vysvetlenie: zaslanie e-mailu na adresu podľa bodu „Oddiel I - 

A.I) ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE 

INFORMÁCIE“ alebo na adresu podľa bodu A-1.2 súťažných podkladov. Tento 

uprednostňovaný spôsob nevylučuje zaslanie požiadavky poštou alebo doručenie osobne, pri 

dodržaní súvisiacich lehôt. 
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38.2.3 Spôsob poskytnutia vysvetlenia: záujemcovia budú informovaní e-mailom  

38.3     Verejný obstarávateľ nie je povinný v rámci dorozumievania podľa bodov VI.3.1.1 a  VI.3.1.2 
komunikovať so záujemcami písomne v listinnej forme. 

38.4 Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške 15 000 EUR. Zábezpeku je 

možné zložiť poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením finančných 

prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej 

banky. Podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch. 

38.5 Požiadavky na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie požiadaviek na predmet zákazky: 
Viď. časť A3 - Príprava ponuky bod 16.1.3 - 16.1.4 súťažných podkladov. 

38.6    Verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky záujemcom za 

podmienok uvedených v súťažných podkladoch v bode 14. časti A. Pokyny na vypracovanie a 

predloženie ponuky. 
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Verejný obstarávateľ: Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4951 04 Malý Lapáš  

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: „ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity“ 

 

B. Zábezpeka 

1. Zábezpeka 

1.1 Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. 

1.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 15 000,00 EUR (slovom: pätnásťtisíc EUR). 

1.3      Zábezpeku je možné zložiť poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo zložením 

finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného obstarávateľa uvedený v bode A-1.1. 

1.4 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť 
ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. V 

prípade zloženia zábezpeky formou poskytnutia bankovej záruky za uchádzača, je uchádzač 

povinný v prípade obmedzenej platnosti túto platnosť predĺžiť v súlade s predĺženou lehotou 

viazanosti. 

1.5 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač 

1.5.1 odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk, 

alebo 

1.5.2 neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 10 až 15 ZVO. 

2. Poskytnutie bankovej  záruky za uchádzača 

2.1 Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej 
banky (ďalej len „banka“). 

2.2 Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: 
-     banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu A-1.1) za dlžníka (uchádzača) 

v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa, 

-     banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky, 
- banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 7 dní po doručení výzvy verejného 

obstarávateľa   na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa, 

-     banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou  a vzniká  doručení m 

záručnej listiny verejnému obstarávateľovi, najneskôr však ku dňu uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk, 

-     platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty 
viazanosti ponúk. 

2.3 Banková záruka zanikne: 

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

-     odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti verejného obstarávateľa, 
- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil 

svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny. 

2.4       Záručná  listina,  v  ktorej  banka  písomne  vyhlási,  že  uspokojí  verejného  obstarávateľa  za 
uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré obstarávateľ požaduje ako zábezpeku 

viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne 

zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky a záručná listina bude 

vyhotovená zahraničnou bankou v cudzom jazyku, musí byť takáto banková záruka zároveň 

doložená úradným prekladom do slovenského jazyka. 
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2.5       Ak v prípade zloženia zábezpeky uchádzačom formou poskytnutia bankovej záruky nebude 

záručná listina súčasťou ponuky, bude ponuka uchádzača z postupu verejného obstarávania 

vylúčená. 

3. Zloženie finančných  prostriedkov na bankový  účet obstarávateľa 

3.1       Údaje pre zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa: Banka a číslo účtu: 

podľa bodu A-1.1, VS: číslo oznámenia  vo Vestníku  verejného obstarávania (číselná časť 
zo značky oznámenia),  ŠS: IČO uchádzača. 

3.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr posledný 
deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

3.3       Ak finančné prostriedky nebudú pripísané na účte verejného obstarávateľa najneskôr posledný 

deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, bude ponuka uchádzača z postupu verejného 

obstarávania vylúčená. 

3.4      Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet verejného 

obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, resp. do uplynutia primerane predĺženej 

lehoty viazanosti ponúk. 

4. Uvoľnenie alebo vrátenie  zábezpeky 

4.1 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa 

a)  márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z 

verejného obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania 
zákazky, 

b)   uzavretia zmluvy. 
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Verejný obstarávateľ: Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš  

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: „ČOV a Malý Lapáš – rozšírenie kapacity“ 

 

C. Opis predmetu zákazky 

1. Predmet zákazky 

ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity 

2. Opis predmetu zákazky 

2.1       Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity ČOV Malý Lapáš. ČOV  bola vybudovaná v roku 2010. 
Z dôvodu nepostačujúcej kapacity je potrebné rozšíriť kapacizu. Výstavba  ČOV sa uskutoční 

v existujúcom areáli ČOV. Navrhovaná  ČOV pre kapacitu 

800 E.O. je mechanicko – biologická s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou s úplnou 

aeróbnou  stabilizáciou  kalu  v  čistiacom procese.  ČOV bude pozostávať  z  mechanického 

predčistenia, z biologického čistenia, zo zahusťovania a uskladňovania kalu. 

Stavba pozostáva zo stavebných objektov:  Združený objekt biologického čistenia, úprava a 

doplnenie existujúcich stavebných objektov a prevádzkových súborov strojnotechnologickej a 

elektrotechnologickej časti. Súčasťou predmetu prác je aj uvedenie ČOV do skúšobnej 

prevádzky, odborné riadenie a zaškolenie obsluhy počas skúšobnej prevádzky, vrátane 

vyhodnotenia skúšobnej prevádzky. 

Realizácia stavby sa uskutoční v zmysle projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a 
realizáciu stavby z 02/2016, ktorú  spracovala PRESTA, s. r.o, Ing. Oto Tkačov, Bratislava. 

 
Práce budú financované z prostriedkov podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, 

schválenej z Environmentálneho fondu v rámci Žiadosti o podporu formou dotácie, Oblasť 

Ochrana a využívanie vôd, druh činnosti BK1, ktorá má byť poskytnutá na základe osobitnej 

Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie po uzatvorení tejto 

Zmluvy. 
 

 

2.2 Služby 

Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: 

2.2.1 Doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. 

2.3 Ekvivalent 

2.3.1 Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok: 

-     predložený  ekvivalent  bude  spĺňať  požiadavky  verejného  obstarávateľa  na  predmet 
zákazky, 

alebo 

-     predložený  ekvivalent  bude  obsahovať  kvalitatívne  výhodnejšie  parametre  ako  sú 
požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, 

alebo 

- predložený ekvivalent bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu 

zákazky ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu 

zákazky/zmluvy, 

alebo 
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- predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť 

verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola 

výsledkom verejného obstarávania ako prijatie ekvivalentu, 

- prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym 
nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy, 

2.3.2   Ak súťažné podklady alebo iné dokumenty poskytnuté záujemcom v procese verejného 

obstarávania obsahujú odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 

patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ takýto odkaz dopĺňa 

slovami „alebo ekvivalentný“. 

2.3.3 Ak je predmet zákazky opísaný bez odkazu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné 
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ nevylúči 

ponuku uchádzača v súvislosti s predložením ekvivalentu vo väzbe na § 42 ods. 3 ZVO, ak 

predložený ekvivalent bude spĺňať podmienky podľa bodu 2.3.1. 

3. Množstvo predmetu zákazky 

Zariadenia a riešenia popísané v projektovej dokumentácii (Príloha č. 5 súťažných podkladov) 

číselne kvantifikuje Výkaz – výmer (Príloha č. 3 súťažných podkladov), ktorý je súčasťou opisu 

predmetu zákazky. V prípade rozporu medzi údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii a 

vo výkaz – výmer, platia údaje vo výkaz - výmer. 

4. Hodnotenie splnenia požiadaviek  na vlastnosti 

4.1       Príslušnými dokladmi podľa bodov A. 16.1.3 - 16.1.4 musí uchádzač preukázať, že ponúkaný 

predmet zákazky spĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v kapitole C. Opis predmetu 

zákazky. 

4.2 Ponuka musí byť predložená na všetky položky. 

4.3 Členovia  komisie  budú  posudzovať  splnenie  požiadaviek  na  predmet  zákazky  spôsobom 
určenia, a to SPLNIL (A) / NESPLNIL (N). 

4.4       Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek na predmet zákazky hodnotení 
aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet 

zákazky. 

4.5       Ponuka, ktorá nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na predkladanie 

ponúk a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky, bude vylúčená z postupu verejného 

obstarávania. 
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Verejný obstarávateľ: Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: „ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity“ 

 

D. Spôsob určenia ceny 

1. Stanovenie ceny 

1.1 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

1.2       Uchádzač uvedie ako súčasť návrhu zmluvy (Príloha č. 4 súťažných podkladov) svoju pozíciu 

platcu dane z pridanej hodnoty (ďalej len“ DPH“), či si uplatní DPH a podľa akého pravidla a 

ustanovenia, s poukazom na slovenský zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, resp. ak je zahraničnou osobou uvedie článok Európskej smernice Rady 

2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení zmien a doplnkov. 

1.3 Uchádzač je povinný v predloženej ponuke vziať do úvahy všetky skutočnosti a náklady, ktoré 
sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, podľa požiadaviek na plnenie zmluvy 

uvedených v kapitole E. Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky, pričom do svojich 

cien zahrnie náklady spojené s plnením predmetu zákazky a to najmä: 

-     dopravné náklady, 

- náklady na obstaranie dokumentov súvisiacich s predmetom zmluvy, ak takéto dokumenty 
požaduje verejný obstarávateľ, 

-     všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s riadnym plnením predmetu 
zmluvy. 

1.4 Pre výpočet celkovej zmluvnej ceny uchádzač vyplní v Prílohe č. 3 súťažných podkladov 

nasledovné údaje: 
-     navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v štruktúre, tak ako je uvedená v Prílohe č. 3 súťažných 

podkladov 
- sadzba DPH v % (Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie sadzbu DPH v % 0. Na 

skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. Ak je uchádzač platcom DPH uvedie príslušnú 

sadzbu DPH). 

Z hodnôt pre každú položku bude následne vypočítané: 

-     Navrhovaná Celková zmluvná cena v EUR predmetu zákazky (súčet všetkých Cien za 
množstvo MJ v EUR s DPH). 

1.5 Počet desatinných miest pre výpočty je určený nastavením v Prílohe č. 3 súťažných podkladov. 

1.6 Cena za MJ položky musí byť vyššia ako nula. Cena rovná nule znamená, že ponuka nie je 

ocenená podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, čo naplní znaky nesplnenia požiadaviek 
na predmet zákazky s následkom  vylúčenia ponuky uchádzača. 

1.7       Navrhovaná Celková zmluvná cena v EUR uvedená v Návrhu na plnenie kritérií (Príloha č. 2 

súťažných podkladov), musí byť vypočítaná a vyplnená v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia 

ceny a musí obsahovať cenu za všetky položky predmetu zákazky, vrátane dopravy na miesto 

určenia a všetkých súvisiacich nákladov. 

2. Platobné  podmienky 

2.1 Verejný  obstarávateľ  určuje platobné podmienky  špecifikované  v  Prílohe č.  4  súťažných 

podkladov – návrh zmluvy. 
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Verejný obstarávateľ: Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš  

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, bez 

elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: „ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity“ 

 

E. Obchodné  podmienky  plnenia predmetu zákazky 

1. Zmluva o dielo 
 

Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky sú vyjadrené vo forme návrhu Zmluvy o dielo 

(ďalej len „zmluva“), ktorý tvorí Prílohu č. 4 súťažných podkladov. 

1.1 V časti ponuky „Ostatné“  sa požaduje predložiť: 

1.1.1    Uchádzač vypracuje návrh zmluvy v zmysle podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa 

uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch, nasledovným 

spôsobom: 

-     Návrh zmluvy vypracuje uchádzač podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov bez údajov 

o cene predmetu zmluvy. 

-     Predložený návrh zmluvy musí obsahovať a zachovať všetky podmienky uvedené v návrhu 
zmluvy v Prílohe č. 4 súťažných podkladov a nesmie obsahovať obmedzujúce alebo inak 

neprijateľné  časti  zmluvných  podmienok,  ktoré  by  boli  v rozpore  s požadovanými 

zmluvnými  podmienkami  uvedenými  v návrhu  zmluvy  podľa  Prílohy  č.  4  súťažných 

podkladov, v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi, vymykali sa bežným 

obchodným zvyklostiam alebo by inak priamo alebo nepriamo znevýhodňovali verejného 

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uprednostňuje predloženie návrhu zmluvy v stanovenej 

štruktúre. 
- Ak ponuku predloží skupina dodávateľov bez vytvorenia právnej formyna účely účasti vo 

verejnom  obstarávaní,  vyplní  v zmluve,   v článku  o zmluvných  stranách,   na   strane 
dodávateľa identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov. 

-     Návrh zmluvy uchádzača musí byť podpísaný podľa bodu A-19.5. 

-     Neoddeliteľnou súčasťou návrhu zmluvy sú jej prílohy: 

-     Príloha  č.  3  zmluvy:  Osoby,  ktorými  bola  preukázaná  technická  alebo  odborná 

spôsobilosť dodávateľa 
Spôsob vypracovania a predloženia príloh návrhu zmluvy je uvedený v nasledujúcich 

bodoch tejto kapitole súťažných podkladov. 

-     Návrh  zmluvy  uchádzača,   je  potrebné  predložiť   v  jednom   origináli  ako  súčasť 
nerozoberateľnej väzby v časti ponuky „Ostatné“. 

1.1.2 Príloha č. 3 zmluvy: Osoby, ktorými bola preukázaná technická alebo odborná spôsobilosť 

dodávateľa 
Uchádzač vyplní prílohu č.3 zmluvy podľa vzoru, ktorý je súčasťou Prílohy č. 4 súťažných 

podkladov v nadväznosti na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti podľa bodu III.1.3.2) 

výzvy na predkladanie ponúk. 

-     Dokument podpíše podľa bodu A-19.5. 

1.2 V časti ponuky „Kritériá“ sa požaduje predložiť: 

1.2.1 Príloha č. 1 zmluvy: Cena predmetu zmluvy - Ocenený výkaz výmer. 

Uchádzač predloží v časti ponuky „Kritériá“ prílohu návrhu zmluvy vypracovanú podľa Prílohy 

č. 3 súťažných podkladov, nasledovným postupom: 

-     vyplní Prílohy č. 3 súťažných podkladov, (Prílohy č.: 1.00 až 1.11) - Ocenený výkaz výmer 

-     vytlačí Prílohy č. 3 súťažných podkladov. (Prílohy č.: 1.00 až 1.11) - Ocenený výkaz výmer 

-     Dokument podpíše podľa bodu A-19.5. 

1.3 Súčinnosť  úspešného uchádzača potrebná na uzavretie zmluvy. 
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1.3.1    Úspešný uchádzač bude vyzvaný v oznámení o prijatí ponuky na úkony súvisiace so skupinou 

dodávateľov (ak je to uplatniteľné), na aktualizáciu zmluvy a jej príloh, vzájomné odsúhlasenie 

zmluvy a jej príloh elektronickou formou a doručenie príslušného počtu originálov zmlúv, 

vrátane všetkých príloh. Postup je uvedený v nasledujúcich bodoch. 

1.3.2 Ak je úspešným uchádzačom skupina dodávateľov, ktorá vytvorila právnu formu bez právnej 
subjektivity na účely účasti vo verejnom obstarávaní, bude tento uchádzač vyzvaný v oznámení 

o prijatí ponuky na predloženie dokladov preukazujúcich vytvorenej právnej formy (originál 

alebo  úradne  osvedčená  kópia),  ktoré  by  deklarovali  vzájomné  zodpovednostné  vzťahy a 

oprávnenia jednotlivých členov skupiny dodávateľov pri plnení zmluvy. 

1.3.3 Zmluva 

-     Uchádzač odstráni označenia príloh patriace k súťažným podkladom. 

- Aktualizovanú zmluvu zašle e-mailom vo formáte DOC/DOCX na odsúhlasenie osobe 

uvedenej v oznámení o prijatí ponuky. Aktualizovanú zmluvu zašle uchádzač na 

odsúhlasenie určenej osobe spolu s jej všetkými aktualizovanými prílohami SÚČASNE. 

-     Po odsúhlasení zmluvy úspešný uchádzač vytlačí zmluvu v príslušnom počte vyhotovení. 
-     Každý originál zmluvy musí byť podpísaný podľa bodu A-19.5. 

1.3.4 Príloha č. 1 zmluvy: Cena predmetu zmluvy. 

Konečnú formu Prílohy č. 1 zmluvy predloží úspešný uchádzač podľa pokynov uvedených v 

oznámení o prijatí ponuky, nasledovným postupom: 

- Uchádzač nahradí pojem „uchádzač/dodávateľ“ pojmom „dodávateľ“, pojem „predmet 

zákazky“ pojmom „predmet zmluvy“. 
-     Uchádzač odstráni označenia príloh patriace k súťažným podkladom. 
- Aktualizovanú Prílohu č. 1 zmluvy zašle na odsúhlasenie e-mailom osobe uvedenej v 

oznámení o prijatí ponuky. Aktualizovanú prílohu zmluvy zašle uchádzač na odsúhlasenie 

určenej  osobe  spolu  s  aktualizovanou  zmluvou  a všetkými  ostatnými  jej  prílohami 

SÚČASNE. 

- Po odsúhlasení aktualizovaných údajov úspešný uchádzač vytlačí Prílohy č. 3 súťažných 

podkladov v príslušnom počte vyhotovení (ku každému požadovanému vyhotoveniu 

zmluvy). 

-     Dokument podpíše podľa bodu A-19.5. 

1.4.5 Príloha č. 2 zmluvy: Subdodávatelia 

-     Ak  úspešný  uchádzač  nebude  využívať  subdodávky,  upraví  zoznam  príloh  v zmluve 
odstránením Prílohy č. 2 zmluvy zo zoznamu a Prílohu č. 2 zmluvy nepredkladá. Zároveň 

v rámci poskytnutia zmluvy na odsúhlasovanie jednoznačne uvedie informáciu, že nebude 

využívať subdodávky. 

- Ak úspešný uchádzač bude využívať subdodávky, Prílohu č. 2 zmluvy vypracuje, alebo 

aktualizuje podľa vzoru, ktorý je súčasťou Prílohy č. 4 súťažných podkladov. 

-     Prílohu č. 2 zmluvy zašle na odsúhlasenie e-mailom osobe uvedenej v oznámení o prijatí 
ponuky.  Prílohu  zmluvy  zašle  uchádzač  na  odsúhlasenie  určenej  osobe  spolu  s 

aktualizovanou zmluvou a všetkými ostatnými jej prílohami SÚČASNE. 

- Prílohu č. 2 zmluvy úspešný uchádzač vytlačí v príslušnom počte vyhotovení (ku 
každému požadovanému vyhotoveniu zmluvy). 

-     Dokument podpíše podľa bodu A-19.5. 

1.3.5 Príloha č. 3 zmluvy: Osoby, ktorými bola preukázaná technická alebo odborná spôsobilosť 

dodávateľa 
-     Úspešný uchádzač vypracuje Prílohu č. 3 zmluvy podľa vzoru, ktorý je súčasťou Prílohy 

č. 4 súťažných podkladov na základe údajov, ktoré predložil v ponuke 
-     Dokument podpíše podľa bodu A-19.5. 

1.3.6    Po vzájomnom odsúhlasení zmluvy a jej príloh elektronickou formou doručí úspešný uchádzač 

na adresu určenú v oznámení o prijatí ponuky príslušný počet originálov zmlúv, vrátane všetkých 

príloh. 

1.3.7 Uzavretá  zmluva  nesmie  byť  v  rozpore  s  výzvou  na  predkladanie  ponúk,  so  súťažnými 
podkladmi, ako aj s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 
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Verejný obstarávateľ: Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš  

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, bez 

elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: „ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity“ 

 

F. Kritériá na vyhodnocovanie ponúk a spôsob ich uplatnenia 

1. Kritériá na vyhodnotenie  ponúk 

1.1 Kritérium č. 1: 

Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková konečná zmluvná cena za dodávku 

predmetu zákazky v EUR vypočítaná podľa Prílohy č. 3 (p3.00 až p3.11 ) súťažných podkladov 
v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia ceny. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu 

DPH 0 %. 
Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za 

predmet zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 

 

2. Spôsob hodnotenia kritérií 

2.1 Kritérium č. 1: 

Celková zmluvná cena v EUR (v znení podľa bodu F-1.1) 

Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky Celkovej zmluvnej ceny v EUR uvedenej v jednotlivých 
ponukách. 

3. Identifikácia úspešného uchádzača: 

3.1 Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu celkovú zmluvnú cenu v EUR (v znení podľa 

bodu F-1.1). 
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Verejný obstarávateľ: Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš  

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska, bez 

elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: „ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity“ 

 

G. Prílohy 

Prílohy   súťažných   dokumentov   sú   poskytované   v elektronickej   forme   v nasledovných 
formátoch: 

1. Príloha č. 1: Návrh titulnej  strany ponuky DOC 

2. Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritéria DOC 

3. Príloha č. 3: Cena predmetu zákazky XLS 

4. Príloha č. 4: Návrh zmluvy DOC 

5. Príloha č. 5: Projektová dokumentácia PDF 

   



 

Príloha č. 1 súťažných podkladov 
 

Verejný 

obstarávateľ: 

 

Obec Malý Lapáš, Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš  

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: „ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity“ 

Dokument: Ponuka 
 

Predkladá uchádzač: 
 

 

Názov: 
 

 
 

Sídlo: 

 

 

IČO: 
  

Web: 
 

Kontaktná osoba: 

Meno a priezvisko: e-mail: Telefón: 
   

 
 
 
 

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

Podpis podľa bodu 19.5 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov 



 

Príloha č. 2 súťažných podkladov 
 

Verejný 

obstarávateľ: 

 

Obec Malý Lapáš Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš 

Typ zákazky: Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Postup: Zadávanie podlimitnej zákazky bez využitia elektronického 

trhoviska, bez elektronickej aukcie 

Predmet zákazky: „ČOV Malý Lapáš – rozšírenie kapacity“ 

Dokument: Ponuka – návrh  na plnenie kritéria 
 

Predkladá uchádzač: 
 

 

Názov: 
 

 
 

Sídlo: 

 

 

IČO: 
  

Web: 
 

Kontaktná osoba: 

Meno a priezvisko: e-mail: Telefón: 

   

Návrh na plnenie kritéria: 

Kritérium Návrh na plnenie: 
Kritérium č. 1: 
Celková  zmluvná  cena  v  EUR,  ktorou  sa  rozumie  celková 

konečná zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky v EUR 

vypočítaná podľa Prílohy č. 3 (p3.00 až p3.11) súťažných 

podkladov v súlade s kapitolou D. Spôsob určenia ceny. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, 

uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %. 
Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný 

obstarávateľ skutočne uhradí za predmet zákazky a to bez ohľadu 

na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH. 

 

 

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

 
 

Podpis podľa bodu 19.5 kapitoly A. Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov 



 

 

Príloha č. 3 súťažných podkladov 
 

VÝKAZ VÝMER   
Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity     

Objekt:    PS 01 Mechanické predčistenie a ČS   Objednávateľ:   Obec Malý 
Lapáš 

 

Časť:      Zhotoviteľ:  PRESTA spol. s r.o.   

CPA:  42.21.12   Dátum: 2/2016    

      

Por. 
čís. 

S k r á t e n ý   p o p i s 
Merná 
jedn. 

Množ. Jednotk. cena 
Náklady 
celkom  

          Dodávka 

1.1 

P1 a,b - Ponorné kalové čerpadlo  
dopravované médium splašková odpadová voda, 
dopravované množstvo Q=5,6 l/s, h=4,2 m  
tepelná ochrana motora (termistory), elektromotor s vnútorným 
vlastným chladením 
inštalácia do mokrej komory, 
Hydraulická časť vyrobená z abráziiodolného materiálu 
menovitý výkon cca 1,7 kW, 
snímač prieniku vody do olejovej komory, 
napájanie 3x400 V pri 50 Hz, 
silový a monitorovací kábel o dĺžke 10 m, 
vyhodnocovacia jednotka snímača prieniku vody. 
Pätkové koleno  
materiál kolena šedá liatina, 
horný držiak vodiacich tyčí  
vrátane kotviaceho materiálu, 
 

ks 2,00     

1.2 
Vodiace tyče čerpadiel z nerezovej ocele,  
4 ks 

m 24,00     

1.3 
Podperné konštrukcie vodiacich tyčí  
z nerezovej ocele 

kg 12,00     

1.4 Reťaz z nerezovej ocele bm 16,00     

1.5 
Držiak prenosného zdvíhacieho zariadenia z koróziivzdornej 
ocele - 2 ks x 8,6 kg 

kg 17,20     

1.6 
Prenosné zdvíhacie zariadenie s ručným navijakom  
- nosnosť - 150 kg 

ks 1,00     

1.7 

JC - Strojne stierane hrablice štandardné prevedenie, so 
zateplením a vyhrievaním, h=2,27 m, š.medzier 6 mm,sklon 75° 
(alternatívne skrutkovicové hrablice), osadené v nerzovom 
prítokovom žľabe. 

ks 1,00     

1.8 El. rozvádzač hrablíc ks 1,00     

1.9 
Prítokový žľab česlí vrátane podperných konštrukciíz 
koróziivzdornej ocele  

kg 124,00     

1.10 
Výtlačné potrubie z prečerpávacej komory 
z nerzu DN 50 vrátane tvaroviek a príchytok 

bm 4,00     

1.11 
Nosné a podperné konštrukcie potrubí, 
z koróziivzdornej ocele  

kg 16,00     

1.12 Kotviaci a spojovací materiál - nerez kg 12,00     

1.13 
Montáž prevádzkového súboru,vrátane dopravy materiálu a 
pracovníkov a ostatných nákladov spojených s realizáciou 
prevádzkového súboru 

hod 494,00     

1.14           

1.15 PS 01 Mechanické predčistenie a ČS     CELKOM:   

 



 

VÝKAZ VÝMER   
Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity     

Objekt :  PS 02 Biologické čistenie     Objednávateľ:   Obec 
Malý Lapáš 

 

Časť:      Zhotoviteľ:  PRESTA 
spol. s r.o.  

 

CPA:  42.21.12   Dátum: 2/2016    

      

Por. 
čís. 

S k r á t e n ý   p o p i s 
Merná 
jedn. 

Množ. Jednotk. cena 
Náklady 
celkom  

          Dodávka 

2.1 Dosadzovací kužeľ sklolaminátový ø 4,5 m zložený zo šiestich segmentov ks 1,00     

2.2 Predĺženie dosadzovacieho kužela  ks 1,00     

2.4 
Nosná konštrukcia sklolaminátového  
kužeľa z koróziivzdornej ocele  

kg 286,00     

2.5 Recirkulačná mamutka DN150 ks 1,00     

2.6 Mamutka pre odťah z hladiny DN100 ks 2,00     

2.7 Nosné konštrukcie mamutiek z koróziivzdornej ocele pre dva reaktory      kg 48,00     

2.8 
Odtokové žľaby reaktorov - 2ks 
z koróziivzdornej ocele pre dva reaktory 

kg 136,00     

2.9 Odtokové potrubie vrátane tvaroviek z PVC DN150  bm 8,00     

2.10 
Nosné konštrukcie žľabov a odtokového  
potrubia reaktorov z koróziivzdornej ocele 

kg 26,00     

2.11 

PM c Ponorné kalové miešadlo 
umiestnené v denitrifikačnej časti nádrže 
miešané médium: aktivovaná zmes 
P= cca 1,5 kW, 3x400 V, 50 Hz,  
Príslušenstvo: 
10 m kábel  
vodiaca tyč 50x50x4 mm; 6 m; oceľ AISI 304)  
žeriav pre vodiacu tyč 50x50; nosnosť 70 kg;  
oceľ AISI 304  
sieťový záves kábla - PVC vrátane držiakov kábla  
sonda prieniku kvapaliny do motora  
monitorovacia jednotka  
hmotnosť cca 60 kg 
Zabudovaná tepelná ochrana vinutia statora a sonda priesaku upchávkou 

ks 1,00     

2.12 Reťaz z nerezovej ocele bm 8,00     

2.13 

P4 - Ponorné kalové čerpadlo - interná recirkulácia 
h = 5 m, Q = 4,8 l/s, P = cca 1,3 kW, 400V 
riadenie frekvenčným meničom 
Príslušenstvo: 
pätkové koleno DN 80  
horný držiak vodiacich tyčí 2"  
vodiace tyče - 2x6 m - 2", oceľ AISI 304 
Zabudovaná tepelná ochrana motora a sonda priesaku do motora 
2 ks inštalované, 1 ks skladová rezerva 

ks 1,00     

2.14 
Vodiace tyče čerpadla z nerezovej ocele,  
2 ks 

m 12,00     

2.15 Reťaz z nerezovej ocele bm 8,00     

2.16 
Výtlačné potrubie od čerpadla P4, 
mat. PVC ø90 vrátane tvaroviek a príchytok 

bm 6,00     



 

2.17 
Nosné a podperné konštrukcie pre prebytočný 
kal z koróziivzdornej ocele  

kg 92,00     

2.18 Držiak prenosného zdvíhacieho zariadenia z koróziivzdornej ocele - 2 ks kg 8,60     

2.19 Oko FLYGT Lift  ks 2,00     

2.20 Lanko z koróziivzdornej ocele ø4mm bm 25,00     

2.21 
Obslužná lávka s ochranným zábradlím  
mat:  pozinkovaná oceľ - dl 7,4 m, š = 700 mm 

kg 1 290,00     

2.22 
Zábradlie - dl. 6 m 
mat: pozinkovaná oceľ 

kg 60,00     

2.23 Pororošty lávky z pozinkovanej ocele alternatíva sklolaminátový kompozit m2 5,20     

2.24 Kyslíková sonda s vyhodnocovačom,  ks 1,00     

2.25 

DK c,d  Dúchadlo pre dodávku vzduchu v aktivácii  
dúchadlá zapojené na frekv. menič 26-50 Hz (rozsah regulácie:35 až 50 Hz) 
Qpriem = cca 150 m3/h 
∆p=40 kPa (tlaková difirencia) 
dúchadlo je v protihlukovom kryte 
elektromotor s úprvou pre riadenie frekvenčným meničom 
Pmotora = cca 3,0 kW 
rozsah dodávky pre 1 dúchadlo: 
- dúchadlo, tlmič na saní s filtrom, tlmič na výtlaku,  
- združený rozbehový a poistný ventil, spätná klapka,  
  pružné pripojenie výtlaku, elektromotor a prevod s  
  automatickým dopínaním, rám, pružné uloženie, 
- manometer na saní a výtlaku, protihlukový kryt s  
  vlastným vetraním 

ks 2,00     

2.26 
Tlakomer vrátane držiaka a trojcestného 
tlakomerového kohúta 

ks 1,00     

2.27 Armatúry rozvodu vzduchu - guľový uzáver DN 80  ks  2,00     

2.28 
Potrubia rozvodu vzduchu na reaktor  
z PVC DN 80 

bm 10,00     

2.29 
Prívod vzduchu k mamutkám, PVC DN 5/4" vrátane guľových uzáverov a 
tvaroviek 

bm 12,00     

2.30 
Guľové uzávery na zvodoch k prevzdušňovacím elemntom PVC 1 1/2" (alt. 
PP, nerez)  

ks 4,00     

2.31 
Nosné konštrukcie rozvodu vzduchu  
od dúchadiel a k mamutkám z PVC 

kg 36,00     

2.32 Nosné konštrukcie rozvodu vzduchu z nerezovej ocele  kg 48,00     

2.33 
Prevzdušňovací systém PVC DN 50 
vrátane perforovanej PP membrány a držiakov  
- aktivácia 

bm 79,50     

2.34 
Zvody prevzdušňovacieho systému 
vrátane držiakov 

ks 4,00     

2.35 Protihluková stena ks 1,00     

2.36 Ostatný kotviaci a spojovací materiál - pozink. kg 126,00     

2.37 Ostatný kotviaci a spojovací materiál - nerez kg 256,00     

2.38 
Montáž prevádzkového súboru,vrátane dopravy materiálu a pracovníkov a 
ostatných nákladov spojených s realizáciou prevádzkového súboru 

hod 920,00     

2.39           

2.40 PS 02 Biologické čistenie      CELKOM:   



 

VÝKAZ VÝMER   
Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity     

Objekt : PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a  
                       automatizovaný systém riadenia  
                       technologického procesu 

  Objednávateľ:   Obec Malý Lapáš  

Časť:      Zhotoviteľ:  PRESTA spol. s r.o.   

CPA:  42.21.12   Dátum: 2/2016    

      

Por. 
čís. 

S k r á t e n ý   p o p i s 
Merná 
jedn. 

Množ. Jednotk. cena Náklady celkom  

        dod. + montáž dod. + montáž 

           

3.1 

Rozvádzač RM1 
- Skriňa rozvádzača  
- Výzbroj rozvádzača vrátane výroby  
   rozvádzača 
- Odborné prehliadky a skúšky (revízia)-rozv. 
- Spracovanie označovacích bužiriek  
   a popisov, logo 
- Spracovanie výrobnej a sprievodnej  
  dokumentácie k rozvádzaču 
- Osadenie rozvádzača RM1 

ks 1,00     

3.2 Deblokačná skriňa, vrátanie montáže ks 2,00     

3.3 Drobný montážny materiál - sada ks 1,00     

3.4 
Kábelové rozvody vrátanie uloženia, ukončenia a 
pripojenia 

m 120,00     

3.5 
Káblové žľaby odolné voči vlhkosti, vrátanie veka, 
spojovacieho a nosného materiálu 

m 40,00     

3.7 Oceľové nosné konštrukcie pre kábelové trasy kg 42,00     

3.8 Dielektrický koberec pred rozvádzačom m 1,50     

3.9 
Ochranné pospájanie - vodič CYY, zelenožltý, vrátanie 
pripojenia 

m 20,00     

3.10 

IPa, IPb - Indukčný prietokomer na výtlaku do reaktora 
DN50, PN10 s oddelenou montážou 
- meranie odpadových vôd dopravovaných na 
biologický    
  stupeň s oddelenou montážou  
  vyhodnocovacej jednotky, merací rozsah 0,5 až 5 m/s, 
- presnosť 0,5%, 
- materiál telesa C-oceľ, elektród Cr-oceľ, výstielky  
  teflon, 
- analógový výstup 4 až 20 mA, 
- napájanie 230 VAC pri 50 Hz, 
- stupeň krytia IP 68, 

ks 2,00     

3.11 
Plavákový spínač, kompaktné prevedenie, vrátanie 
príslušenstva a montáže  

ks 3,00     

3.12 

Optická kyslíková sonda, ponorná, vrátanie 
príslušenstva a montáže,  
Kontrolér pre digitálne sondy, dvojkanálový, vr. karty 
pre komunikáciu s PLC, vrátanie príslušenstva a 
montáže  

ks 1,00     



 

3.13 
Komunikačná sieť zariadení MaR pripojených po 
komunikácii - prevodníky, rozbočovače, T-kusy, 
zakončovače, káble, koncovky, konektory - sada 

ks 1,00     

3.15 Drobný montážny materiál sada 1,00     

3.16 

Odborné prehliadky a skúšky, revízie  
- Meranie izolačných stavov káblov, protokoly 
- Pomontážne kontroly, funkčné skúšky, oživenie  
  s technológiou 

ks 1,00     

3.17 

Spracovanie  sprievodnej technickej dokumentácie  
- Sprievodná technická dokumentácia  
- Vypracovanie podkladov pre prevádzkové predpisy 
- Spracovanie dokumentácie skutočného  
  vyhotovenia  

ks 1,00     

3.18 Zaškolenie obsluhy - elektročasť ks 1,00     

3.19 
Ostatné náklady spojené s realizáciou diela 
- koordinácia prác, kompletácia, doprava ... - komplet 

ks 1,00     

3.20 
PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a 
automatizovaný systém riadenia technologického 
procesu 

    CELKOM:   

 
 
 
 

 



 

Odberateľ: Obec Malý Lapáš  Spracoval:                                          

Projektant:   JKSO :    

Dodávateľ:   Dátum: 2/2016     

        

Stavba : ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity     

Objekt : SO-01 Čerpacia stanica     

 VÝKAZ VÝMER         

        

Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Merná Množstvo Jednotková Spolu   

číslo výkaz-výmer jednotka výmera cena     

              

  1 - ZEMNE PRÁCE           

1 Čerpanie vody do 10m do 500 l/min                                                                                        hod      720,000       

2 Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min                                                                          deň      30,000       

3 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                             m3       9,625       

4 Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                               m3       51,869       

5 Výkop studne spúštanej do 4 m2 v horn. tr. 1-4 hl. do 10 m                                                               m3       5,247       

6 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 6 m                                                                         m3       51,869       

7 Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4                                                                     m3       0,476       

8 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4                                                                   m3       32,375       

9 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                             m3       29,119       

10 Uloženie sypaniny na skládku                                                                                             m3       32,375       

11 Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch                                                                                m3       29,119       

  1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:            

  2 - ZÁKLADY:            

12 Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8                                                             m2       17,500       

13 
Osadenie plášťa studne z betónových skruží celokruhových 
vnút. priemer 1 m                                               

m        4,800       

14 Skruž studňová TBH 1-100 100x59x9                                                                                        kus      8,016       

15 Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného                                                                             m3       5,737       

16 Základové dosky z betónu prostého tr. C16/20                                                                             m3       0,716       

17 Debnenie základových dosiek zhotovenie                                                                                   m2       3,119       

18 Debnenie základových dosiek odstránenie                                                                                  m2       3,119       

19 Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20                                                                              m3       0,834       

20 Debnenie základových pásov zhotovenie                                                                                    m2       8,344       

21 Debnenie základových pásov odstránenie                                                                                   m2       8,344       

  2 - ZÁKLADY  spolu:            

              

  3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE           

22 
Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 150-300 
mm                                                           

m3       0,581       

23 
Kompl. konštr. ČOV, nádrží, vodojemov, kanálov z bet. prost. 
tr. C 25/30 hr. 150                                         

m3       0,499       

24 
Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30 hr. 
150-300 mm                                                  

m3       6,696       

25 
Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z 
bet. vodost., zhotovenie                                         

m2       72,014       

26 
Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z 
bet. vodost., odstráneni                                         

m2       72,014       

27 Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505                                                                            t        1,004       

  3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu:            

              

  4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE           

28 Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm                                                                             m2       4,940       

29 Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm                                                                                 kus      3,000       



 

30 Konštrukcia z nerezu                                                                                                     kg       105,000       

  4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu:            

              

  5 - KOMUNIKÁCIE           

31 
Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z kameniva 
ťaženého                                                       

m2       4,940       

32 Doska obkladová  50x50x10                                                                                                kus      19,958       

  5 - KOMUNIKÁCIE  spolu:            

              

  6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE           

33 
Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 
mm                                                              

m3       0,716       

34 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie                                                                     m2       3,119       

35 Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie                                                                    m2       3,119       

  6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu:            

              

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE           

36 Osadenie pororošrov z kompozitu vrátane rámov                                                                            kus      3,000       

37 Pororošt z kompozitu včetne osadzov.rámu plný                                                                            m2       1,380       

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu:            

              

  PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu:            

              

  PRÁCE A DODÁVKY PSV           

  711 - Izolácie proti vode a vlhkosti           

38 
Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom 
asfalt. penetr.                                             

m2       4,775       

39 Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy                                                                                          t        0,001       

40 Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.                                                                m2       4,775       

41 Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35                                                                                   m2       5,491       

42 Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                             t        0,024       

  711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu:            

              

  783 - Nátery           

43 
Nátery betónových konštrucií základným a 1x ochranným 
náterom-Bornit                                                     

m2       37,649       

  783 - Nátery  spolu:            

              

  PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu:            

              

  Za rozpočet celkom           

 

  



 

Odberateľ: Obec Malý Lapáš  Spracoval:                                          

Projektant:   JKSO :    

Dodávateľ:   Dátum: 2/2016     

        

Stavba :ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity     

Objekt :SO-02 Objekt biologického čistenia - stavba     

 VÝKAZ VÝMER         

Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Merná Množstvo Jednotková Spolu   

číslo výkaz-výmer jednotka výmera cena     

              

  PRÁCE A DODÁVKY HSV           

  1 - ZEMNE PRÁCE           

1 Čerpanie vody do 10m do 500 l/min                                                                                        hod      1 440,000       

2 Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min                                                                          deň      30,000       

3 Odstránenie ornice s premiestnením do 250 m                                                                              m3       39,900       

4 Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3                                                                   m3       437,906       

5 Výkop studne spúštanej do 4 m2 v horn. tr. 1-4 hl. do 10 m                                                               m3       8,307       

6 Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m                                                                         m3       70,065       

7 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4                                                                   m3       133,412       

8 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                                            m3       204,819       

9 Uloženie sypaniny na skládku                                                                                             m3       133,412       

10 Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                                                                     m3       204,819       

11 Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny                                                                                    m3       99,675       

12 Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny                                                                           m3       99,196       

  1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:            

              

  2 - ZÁKLADY           

13 
Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 
0,8                                                             

m2       166,750       

14 
Osadenie plášťa studne z betónových skruží 
celokruhových vnút. priemer 1 m                                               

m        7,600       

15 Skruž studňový TBH 1-100 100x59x9                                                                                        kus      13,026       

16 Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného                                                                             m3       15,216       

17 Základové pásy z betónu prostého tr. C12/15                                                                              m3       0,416       

  2 - ZÁKLADY  spolu:            

              

  3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE           

18 Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P12 MVC 2,5                                                                        m3       23,879       

19 Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 105 cm                                                                kus      8,000       

20 Preklady keramické  120/65/1250 mm                                                                                       kus      8,000       

21 
Kompletné konštr. z betónu prostého tr. C 12/15 hr. 80-
150 mm                                                            

m3       7,582       

22 
Kompletné konštr. bet. žel. vodost. tr. V 4 T 50 C 25/30-
XC2(SK)-S3                                                      

m3       77,051       

23 
Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch 
rovinných, zhotovenie                                                   

m2       3,590       

24 
Debnenie komplet. konštrukcií neomietaných plôch 
rovinných, odstránenie                                                  

m2       3,590       

25 
Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z 
bet. vodost., zhotovenie                                         

m2       328,025       



 

26 
Debnenie komplet. konšt. neomietaných plôch rovinných z 
bet. vodost., odstráneni                                         

m2       328,025       

27 Výstuž kompletných konštrukcií z ocele 10 505                                                                            t        11,558       

  3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu:            

              

  4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE           

28 Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30                                                                        m3       3,015       

29 Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie                                                                           m2       20,100       

30 Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie                                                                          m2       20,100       

31 Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)                                                                         t        0,373       

32 Schodišťové konštrukcie zo železobetónu tr. C25/30                                                                       m3       0,645       

33 Výstuž schodišťových konštrukcií BSt 500 (10505)                                                                         t        0,128       

34 
Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 
zhotovenie                                                        

m2       5,280       

35 
Debnenie podest priamočiar. s podpernou konštr. do 4 m 
odstránenie                                                       

m2       5,280       

36 
Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením 
povrchu tr. C16/20                                                      

m        9,100       

37 Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie                                                                                m2       3,822       

38 Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie                                                                               m2       3,822       

39 Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hr.do 100 mm                                                                             m2       17,100       

40 Osadenie prestupov z oceľ. rúr do 600 mm                                                                                 kus      2,000       

41 Konštrukcia z nerezu                                                                                                     kg       70,000       

  4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu:            

              

  5 - KOMUNIKÁCIE           

42 
Kladenie betónovej dlažby pre chodcov do lôžka z 
kameniva ťaženého                                                       

m2       17,100       

43 Doska obkladová  okapový chodník 50x50x10                                                                                kus      69,084       

  5 - KOMUNIKÁCIE  spolu:            

              

  6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE           

44 Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit                                                                       m2       89,350       

45 
Omietka vonk. stien tenkovrstv. Terranova Terrasol 
silikónová roztieraná hrubozr                                         

m2       88,646       

46 
Omietka vonk. stien Terranova Terra-Marmolit mramorové 
zrná hrubozrnná                                                   

m2       10,050       

47 
Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami Kombidoska hr. 50 
mm                                                               

m2       10,248       

48 
Poter pieskocem. stupňov 600 kg cem./m3 ocel. hladený 
hr. 2 cm                                                           

m2       4,368       

  
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  

spolu:  
          

              

  7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY           

49 Špeciálna podlaha liata epoxidová hr. 6 mm                                                                               m2       12,905       

  
7 - NÁSYPY, PODKLADY, DLAŽBY, OBKLADY  

spolu:  
          

              

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE           

50 Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3                                                                          m3       211,200       

51 Voda pitná pre všetkých odberateľov len vodné                                                                            m3       211,200       

52 Zhotovenie tesnenia prac. škáry napučiavacími pásmi                                                                      m        68,200       



 

53 Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m                                                                        m2       101,050       

54 Vyčistenie priemyselných budov alebo hál                                                                                 m2       65,410       

55 Vyčistenie nádrží, čistiarní, žľabov, kanálov v. do 3,5 m                                                                m2       65,410       

56 Príplatok za vyčistenie priestorov v. nad 3,5 m                                                                          m2       65,410       

57 Osadenie poklopov z kompozitu, vrátane rámov                                                                             kus      2,000       

58 
Poklop z kompozitu včetne osadzovacieho rámu plný 
1000/1000 zateplený                                                    

m2       1,655       

59 Presun hmôt nádrže a zásobníky monolit. v. do 25 m                                                                       t        529,486       

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu:            

              

  PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu:            

              

  PRÁCE A DODÁVKY PSV           

  711 - Izolácie proti vode a vlhkosti           

60 
Izolácia proti tlakovej vode vodorovná 1x Hydrobit 1x NAP 
1x NA                                                          

m2       10,050       

61 Izolácia proti tlakovej vode vodorovná-tekutá fólia                                                                      m2       14,000       

62 
Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 
6 m                                                             

t        0,091       

  711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu:            

              

  712 - Povlakové krytiny           

63 
Povlaková krytina striech jednoduchých do 30° asf. 
šindlom lepením s debnením                                            

m2       97,005       

64 
Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 
6 m                                                              

t        1,829       

  712 - Povlakové krytiny  spolu:            

              

  762 - Konštrukcie tesárske           

65 Montáž kotevných želiez                                                                                                  kus      38,000       

66 
Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr  - 
od 1,01 do 2,5 kg                                              

kg       38,000       

67 
Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 
cm2                                                               

m        329,400       

68 
Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk. na 
krokvy na zraz hr. dosky 25mm                                         

m2       97,005       

69 Doska drevoštiepková OSB 3 - 25 mm - 331207                                                                              m2       100,885       

70 Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov                                                                       m3       6,138       

71 Rezivo ihl.neomiet.stred. akosťI                                                                                         m3       6,752       

72 
Záklop stropov z dosiek OSB skrutk. na trámy na pero a 
drážku hr. dosky 22 mm                                            

m2       23,820       

73 Doska drevoštiepková OSB 3 - 18 mm - 331205                                                                              m2       24,773       

74 
Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch  výšky do 12 
m                                                              

t        3,636       

  762 - Konštrukcie tesárske  spolu:            

              

  764 - Konštrukcie klampiarske           

75 
Klamp.poplast. pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 
5m-                                                               

m        22,300       

76 Klamp. poplast. pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125                                                                kus      4,000       

77 Klamp. poplast. pl. rúry odpadové kruhové d-120                                                                          m        13,200       

78 
Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch  výšky 
do 6 m                                                            

t        0,112       



 

  764 - Konštrukcie klampiarske  spolu:            

              

  767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné           

79 Montáž zábradlia schodíšť z rúrok do muriva, do 15 kg                                                                    m        4,400       

80 Zábradlie šikmé z rúrok                                                                                                  kg       66,500       

81 Montáž zábradlia rovného do 20 kg                                                                                        m        6,550       

82 Zábradlie rovné z rúrok                                                                                                  kg       131,000       

83 Odvetrávacia striežka v hrebeni strechy                                                                                  m        9,500       

84 Montáž a dodávka odvetr.mriežok                                                                                          kus      2,000       

85 
Montáž a dod.okien plastových včetne parapetu  a 
oplechovania                                                            

m2       2,160       

86 Montáž a dodávka dverí plastových vstupných                                                                              m2       3,940       

87 
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 
výšky do 6 m                                                    

t        0,588       

  767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu:            

              

  783 - Nátery           

88 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email                                                              m2       11,150       

89 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné                                                                       m2       11,150       

90 
Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x 
lakovanie                                                           

m2       23,000       

91 
Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-
inovovaná náhrada)                                                   

m2       220,056       

92 
Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x 
plné tmel.                                                        

m2       55,980       

93 Nátery betónových povrchov dvojnásobné na báze asfaltu                                                                   m2       217,600       

  783 - Nátery  spolu:            

              

  784 - Maľby           

94 
Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 
3,8m                                                               

m2       33,370       

95 Maľba zo zmesí prášk. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m                                                                   m2       33,370       

  784 - Maľby  spolu:            

              

  PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu:            

              

  Za rozpočet celkom           

  



 

Odberateľ: Obec Malý Lapáš   Spracoval:     

Projektant:    JKSO :     

Dodávateľ:    

Dátum: 
2/2016      

        
 

Stavba :ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity       

Objekt :SO-02 Objekt biologického čistenia - elktro       

 
VÝKAZ VÝMER         

 

Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Merná Množstvo Montáž Montáž Dodávka Dodávka  

číslo výkaz-výmer jednotka výmera jedn.cena celkom jedn.cena celkom  

                 

  1-Elektroinštalácia              

                 

1 Krabica prístrojová KP 68                        ks  5,00          

2 Krabica prístrojová  hlboká                      ks  6,00          

3 Odvíčkovanie a zavíčkovanie krabíc      ks  11,00          

4 Kábel CYKY 3A x 1,5                               m  40,00          

5 CYKY 3C x 1,5                               m 70,00          

6 CYKY 3C x 2,5                               m  60,00          

7 CYKY-J 4x10                                 m  10,00          

8 Ukončenie vodičov v rozvádz. do 2,5mm     ks   23,00          

9 Ukončenie vodičov do  10mm                ks  8,00          

10 Jednopolový vypínač pod om. radenie 1    IP54    ks  2,00          

11 
Sériový prepínač striedavý pod om.  Radenie  
5A,  IP54     

ks  2,00          

12 Striedavý prepínač pod om  IP54,  Radenie 6     ks  2,00          

13 Zásuvka 16A,230V pod omietku  IP54     ks  3,00          

14 Ochranné pospojovanie Cy 16  zel/žlt.      m   30,00          

15 Svietidlo žiarivkové stropné 2x36W, IP65  ks  9,00          

16 
Svietidlo žiarovkové nástenné s pohybovým 
snímačom IP 23 ks  2,00          

17 Hlavná uzemňovacia zbernica HUZ-Typ  EPS1   ks  1,00          

18 Jednorámik                                             ks  1,00          

19 Dvojrámik                                                ks  4,00          

20 Trojrámik                                                  ks  1,00          

21 Podružný materiál z ceny dodávky          ks 1,00          

22 1-Elektroinštalácia spolu :              

23                

24 2 - Rozvádzače              

25                

26 

Rozvadzač R1    
Rozvádzač kovový zapustený s dvierkami 
farba biela, 36 modulová, krytie IP30/20                         
náplň:   
vypínač I 3P 40 / 40A       
istič    C60N  10/1/B-10A  
C60N  16/1/B-16A  
C60N  16/3/B-16A  
Prúdový chránič kombinovaný  
DPNaVigi 16/0,03/B/16A    
Prúdový chránič   ID 4P 40A/0,03   
Zvodič prepätia FLP-275 V S   B+C   
Spínacie hodiny  (Zopnúť každých 30min, na 5 
min.)   
Podružný material     
Osadenie rozvádzača R1    

ks 1,00          



 

27 Rozvádzač RM – nešpecifikovaný                                    ks 1,00          

28 
Rozvádzač zásuvkový istený SCAME 632.223-
101/4 2x230V+400V/32A  - R2                                                                

ks 1,00          

29 2 - Rozvádzače spolu:               

30 Rozpočet spolu :              

        
 

VÝKAZ VÝMER   

Stavba:    ČOV  MALÝ LAPÁŠ - rozšírenie kapacity     

Objekt:    SO - 3  PREPOJOVACIE POTRUBIA     
       

Objednávateľ:    Obec  MALÝ LAPÁŠ     

Zhotoviteľ:     Spracoval:      

Miesto:  MALÝ LAPÁŠ  Dátum: 2/2016     
       

Č. Popis MJ 
Množstvo 
celkom 

Cena 
jednotková 

Cena celkom  

       

 Práce a dodávky HSV         

 Zemné práce         

1 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3    m3 193,212      

2 
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm 
zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3    

m3 193,212      

3 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m    m2 196,400      

4 Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m    m2 310,640      

6 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m    m2 196,400      

5 Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m    m2 310,640      

7 
Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m 
výšky    

m3 193,212      

9 
Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z  horniny tr.1-4  v 
množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m    

m3 68,470      

10 Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4    m3 68,470      

11 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne    m3 68,470      

12 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3    m3 68,470      

13 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 
objektov nad 100 do 1000 m3    

m3 124,742      

14 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením 
sypaniny    

m3 38,080      

15 Dodávka piesku pre obsyp potrubia    m3 38,080      

 Vodorovné konštrukcie         

16 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a 
štrkopiesku do 63 mm    

m3 12,390      

37 Osadenie prstenca alebo rámu pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm    ks 10,000      

19 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10    m3 0,270      

20 
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod 
potrubie,stoky a drobné objekty    

m2 3,600      

21 
Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, 
výška do 100 mm    

ks 10,000      

 Rúrové vedenie         

42 
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 
40 mm    

m 17,000      



 

43 
HDPE rúra PE100  40x3,7/100m PN16 (SDR11)  -pre tlakový rozvod pitnej 
vody PIPELIFE    

m 18,581      

44 
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 
63 mm    

m 34,000      

45 
HDPE rúra PE100  63x5,8/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej 
vody PIPELIFE    

m 37,162      

46 
Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru  
90 mm    

m 24,000      

47 
HDPE rúra PE100  90x8,2/100m PN16 (SDR11)  -pre tlakový rozvod pitnej 
vody PIPELIFE    

m 26,232      

48 
Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U tesniacich 
gum. krúžkom v sklone do 20 % DN 300 mm    

m 45,000      

49 PVC rúra 250/3m -korugovaný kanalizačný systém SN8  PIPELIFE    ks 4,372      

50 PVC rúra 300/3m -korugovaný kanalizačný systém SN8  PIPELIFE    ks 12,023      

25 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70    m 51,000      

22 
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia 
DN do 80    

m 75,000      

26 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125    m 24,000      

51 Skúška tesnosti kanalizácie D 250    m 12,000      

52 Skúška tesnosti kanalizácie D 300    m 33,000      

24 
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 
300 mm    

ks 9,000      

27 
Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž 
TBS    

ks 27,000      

28 Skruž rovná 100/50/9  TECHNO TIP    ks 22,220      

29 Skruž šikmá/kónus 100-63/58/9 KPS TECHNO TIP    ks 5,050      

30 Vyrovnávací prstenec 63/6    ks 2,020      

31 Vyrovnávací prstenec 63/8    ks 4,040      

32 Vyrovnávací prstenec 63/10    ks 4,040      

33 
Šachtové dno 100/100 otvor max. 60; s bet. kynetou a PS bez šachtových 
prechodiek    

ks 5,050      

34 Šachtová vložka DN 300 pre PVC hladké    ks 11,110      

53 Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t    ks 5,000      

35 
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 
do 150 kg    

ks 5,000      

36 Poklop kanalizačný komplet okrúhly,trieda D 400kN,DO-600 H, H 115    ks 5,000      

38 Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm    m 58,000      

39 Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou    m 17,000      

40 Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou    m 103,000      

 Presun hmôt HSV         

41 
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo 
sklolamin. v otvorenom výkope    

t 27,450      

 Práce a dodávky PSV         

 Zdravotechnika - vnútorný vodovod         

54 
Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. 
bežných-11 343.00 DN 32    

m 2,000      

55 Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 25    ks 1,000      

56 
Montáž ventilu výtok., 
plavák.,vypúšť.,odvodňov.,kohút.plniaceho,vypúšťacieho PN 0.6, ventilov 
G 1    

ks 1,000      

57 Ventil k vodovodným armaturám záhradný KE 522 T 1"    ks 1,000      

 Celkom         

  



 

Odberateľ: Obec Malý Lapáš  Spracoval:                                          

Projektant:   JKSO :    

Dodávateľ:   Dátum: 09.02.2016  

        

Stavba :ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity     

Objekt :SO-04 Oplotenie     

 VÝKAZ VÝMER         

Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Merná Množstvo Jednotková Spolu   

číslo výkaz-výmer jednotka výmera cena     

              

  PRÁCE A DODÁVKY HSV           

  1 - ZEMNE PRÁCE           

1 Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                                  m3       2,646       

  1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:            

              

  2 - ZÁKLADY           

2 Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20                                                                             m3       2,739       

  2 - ZÁKLADY  spolu:            

              

  3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE           

3 
Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2,6 m so 
zaliatím MC                                                         

kus      27,000       

  3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu:            

              

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE           

4 
Rozobratie plotov v. do 250 cm z tyčí, lát, dosiek, plechu 
alebo drôt. pletiva                                           

m        50,300       

5 
Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., 
rôzne monol. v. do 3 m                                         

t        6,816       

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu:            

              

  PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu:            

              

  PRÁCE A DODÁVKY PSV           

  767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné           

6 Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m                                                                               m        68,600       

7 Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m                                                                       m        68,600       

8 Montáž napínacieho drôtu                                                                                                 m        205,800       

9 Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu                                                                     m        205,800       

10 Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺipky oceľové do 8 m2                                                               kus      1,000       

11 Pletivo FLUIDEX 524, výš.175 cm, bal.25 m - GT600006                                                                     kus      2,744       

12 
Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,4/100 - 
FT100035                                                           

kus      2,058       

13 Stĺpik T SPECIAL, rozm.prof.50 mm, dĺž.3,00 m - PR305020                                                                 kus      21,000       

14 Vzpera L, rozm.prof.40 mm, dĺž.2,50 m - PR202508                                                                         kus      6,000       

15 Drôt ostnatý poplastovaný ATAC 25, dĺž.100 m - FR200010                                                                  kus      0,686       

16 
Vráta z oceľovýchtrubkových profilov galvanizované na dialk 
otváranie 3300x2050                                          

kus      1,000       

17 
Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch 
výšky do 6 m                                                    

t        0,856       

  767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu:            

              

  PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu:            

              

  Za rozpočet celkom           

 



 

Odberateľ: Obec Malý Lapáš  Spracoval:                                          

Projektant:  JKSO :    

Dodávateľ:   Dátum: 2/2016     

        

Stavba :ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity     

Objekt :SO-05-Spevnené plochy     

 VÝKAZ VÝMER         

Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Merná 
Množstv

o 
Jednotkov

á 
Spolu   

čísl
o 

výkaz-výmer 
jednotk

a 
výmera cena     

              

  PRÁCE A DODÁVKY HSV           

  1 - ZEMNE PRÁCE           

1 Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                  m3       35,544       

2 Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4                                                                   m3       35,544       

3 Násypy nezhutnené                                                                                                        m3       35,544       

  1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:            

              

  2 - ZÁKLADY           

4 Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8                                                             m2       88,860       

  2 - ZÁKLADY  spolu:            

              

  5 - KOMUNIKÁCIE           

5 Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm                                                                                        m2       88,860       

6 
Podklad z cementom stmelenej zrnitej zmesi CBGM C12/15 hr. 
150 mm                                                        

m2       88,860       

7 Separačná fólia                                                                                                          m2       88,860       

8 Kryt cementobetónový komunikácií skupiny 3 a 4 hr. 200 mm                                                                m2       88,860       

  5 - KOMUNIKÁCIE  spolu:            

              

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE           

9 
Výstuž cementobetónového krytu  plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 
7,5 kg/m                                                

t        0,766       

10 
Dilat. škáry , rezanie vyst. krytu pozdl. kĺbové š. 4 mm, hl. do 30 
mm                                                   

m        25,000       

11 Ošetrenie cementobetónovej plochy vodou                                                                                  m2       88,860       

12 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový                                                                       t        102,422       

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu:            

              

  PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu:            

              

  Za rozpočet celkom           

              

 

  



 

Odberateľ: Obec Malý Lapáš  Spracoval:                                          

Projektant:   JKSO :    
Dodávateľ:   Dátum: 2/2016     

      
  

Stavba :ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity     
Objekt :SO-06 Terénne a sadové úpravy     

 
VÝKAZ VÝMER 

    

  

Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Merná 
Množstv

o 
Jednotkov

á Spolu 
  

čísl
o výkaz-výmer 

jednotk
a výmera cena   

  

              

  PRÁCE A DODÁVKY HSV           

  1 - ZEMNE PRÁCE           

1 Odstránenie ruderálneho porastu v rovine                                                                                 m2       180,000       

2 Odstránenie stariny v rovine s odvozom do 20 km                                                                          m2       180,000       

3 Založenie parkového trávnika výsevom v rovine                                                                            m2       180,000       

4 Založenie parkového trávnika výsevom vo svahu 1:5-1:2                                                                    m2       160,000       

5 Zmes trávna parková okrasná                                                                                              kg       25,950       

6 Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm                                                                m2       340,000       

7 Špeciálna zemina (zem., rašelina, kompost) Floravita VL                                                                  t        68,000       

8 Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine                                                                    m2       180,000       

9 Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm vo svahu 1:2-1:1                                                            m2       160,000       

10 Výkop jamiek v výmenou pôdy do 50%, objemu 0,125-0,40 m3 v 
rovine                                                        

kus      20,000       

11 Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine                                                                              m2       180,000       

12 Obrobenie pôdy hrabaním v rovine                                                                                         m2       180,000       

13 Obrobenie pôdy valcovaním v rovine                                                                                       m2       180,000       

14 Obrobenie pôdy hrabaním na svahu 1:5-1:2                                                                                 m2       160,000       

15 Obrobenie pôdy valcovaním na svahu 1:5-1:2                                                                               m2       160,000       

16 Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 300-400 mm                                                               kus      20,000       

17 Vždyzelené kríky                                                                                                         kus      20,000       

  1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:            

              

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE           

18 Zhotovenie betónového žliabku pre odvedenie vody zo strechy                                                              m        10,000       

19 Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez 
zvislého presunu                                                  

t        41,726       

  9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu:            

              

  PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu:            

              

  Za rozpočet celkom           

 

  



 

Odberateľ: Obec Malý Lapáš   Spracoval:     

Projektant:    JKSO :     

Dodávateľ:    Dátum: 2/2016      

        
 

Stavba :ČOV Malý Lapáš-rozšírenie kapacity       

Objekt : SO 07 NN rozvody       

 
VÝKAZ VÝMER       

 

Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Merná Množstvo Montáž Montáž Dodávka Dodávka  

číslo výkaz-výmer jednotka výmera jedn.cena celkom jedn.cena celkom  

                 

  Prípojka NN              

                 

1 Kábel CYKY-J 3x50+25                            m 45,00          

2 Kábel CYKY-J 3x35+25                            m 10,00          

3 Kábel CYKY-J 4x10                                  m 35,00          

4 Ukončenie káblov do  4x10                      ks 2,00          

5 Ukončenie káblov do  4 x35                      ks 2,00          

6 Ukončenie káblov do  4 x50                  ks 2,00          

7 Káblová koncovka  4 x 35                        ks 1,00          

8 Káblová koncovka  4 x 50                         ks 1,00          

9 Poistková patróna 63A                                3,00          

10 Poistková patrona 50A                                3,00          

11 Poistková patrona 40A                              ks 6,00          

12 Skriňa PSR3                                             ks 1,00          

13 Podružný materiál   ks 1,00          

14 SPOLU:              

15                

16 2 - ZEMNE PRÁCE              

17 Výkop ryhy 35 x  80 cm                                                m 55,00          

18 Zamurovanie a začistenie SR3                   ks 1,00          

19 
Zriadenie káblového lôžka so zatehlovaním v 
smere kábla 

m 55,00          

20 Výstražná fólia PVC š.33cm, červená                                           m 60,00          

21 Zásyp  ryhy 35 x  80                                                                       m 55,00          

  2 - ZEMNE PRÁCE spolu :              

  Rozpočet celkom :              

  Rozpočet spolu :              

 

  



 

VÝKAZ VÝMER   
Stavba : ČOV Malý Lapáš - rozšírenie kapacity    

Objekt:      Objednávateľ:   Obec Malý Lapáš  

Časť:     Zhotoviteľ:  PRESTA spol. s r.o.   

CPA:  42.21.12  Dátum: 2/2016    

          

          

          

  REKAPITULÁCIA  NKLADOV       

          

  Prevádzkové súbory       

  PS 01 Mechanické predčistenie a ČS       

  PS 02 Biologické čistenie        

  
PS 03 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a automatizovaný systém riadenia 
technologického procesu 

      

  Prevádzkové súbory SPOLU:       

          

  Stavebné objekty       

  SO 01 Čerpacia stanica       

  SO 02 Objekt biologického čistenia       

  SO 02 Objekt biologického čistenia - stavba       

  SO 02 Objekt biologického čistenia - elektro       

  SO 03 Prepojovacie potrubia       

  SO 04 Oplotenie       

  SO 05 Spevnené plochy       

  SO 06 Terénne a sadové úpravy       

  SO 07 NN rozvody       

  Stavebné objekty SPOLU:       

          

  Všeobecné položky       

  Dodávateľská a konštruktérska dokumentácia       

  

Geodetické práce 
- vytýčenie stavby 
- porealizačné zameranie stavby 
- geometrické plány 

      

  Zariadenie staveniska       

  Prevádzkový poriadok       

  Odborné prehliadky a skúšky, revízie       

  Individuálne a komplexné skúšky       

  Zaškolenie obsluhy       



 

  

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby 
- stavebná časť 
- strojno-technologická časť 
- elektro-technologická časť 

      

  
Kompletná dokumentácia potrebná k odovzdaniu diela, kolaudácii stavby a uvedeniu 
do prevádzky 

      

  Všeobecné položky SPOLU:       

          

          

  Náklady spolu       

  Prevádzkové súbory       

  Stavebné objekty       

  Všeobecné položky       

  Náklady spolu:       

          

  Náklady spolu bez DPH:       

  DPH - 20%       

  Náklady spolu s DPH:       
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ZMLUVA O DIELO 

Príloha č. 4 súťažných podkladov 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zák.  č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, 

v znení neskorších právnych predpisov 
 

  článok  I.  Zmluvné  strany   
 

 
1.1. 
Dodávateľ  : 

 

 
 

So sídlom : 

Zapísaný v 

IČO: 

DIČ: 
IČDPH: 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

BIC/SWIFT : 

IBAN : 

v zastúpení : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (ďalej ako “zhotoviteľ “ )  

 
 
 
 

1.2. 

 Objednávateľ:              Obec Malý Lapáš 

Sídlo: Hlavná 87/4, 951 04 Malý Lapáš 
 

IČO: 00611174 

DIČ: 2021269668 
IČ pre DPH: 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

číslo účtu: 0854624001/5600 
BIC/SWIFT : 

IBAN : SK28 5600 0000 0008 5462 4001 

v zastúpení: Peter Vavro, starosta 

 
 (ďalej ako  „ objednávateľ “)  

 

 
 
 

  Článok  II.  Úvodné  ustanovenia   

 
2.1.Objednávateľ  v  rámci  plnenia  svojich  úloh  obstaráva  tovar,  stavebné  práce  a služby 

postupom stanoveným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len  „zák. č. 343/2015 

Z. z.“) ako verejný obstarávateľ. 

2.2.Zmluvné  strany  uzatvárajú  túto  zmluvu  ako  výsledok  zadávania  podlimitnej zákazky 
verejnej súťaže podľa zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zák. č. 343/2015 Z.z.“) s 

názvom predmetu zákazky: „ČOV M a l ý  L a p á š  –  r o z š í r e n i e  k a p a c i t y “, zadávanej 

na základe výzvy o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené vo Vestníku   

verejného   obstarávania   č.    ........../2017,   pod   zn.:   ..........................,   dňa 

.....................2017. 
2.3.Zhotoviteľ je oprávnený na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy. 
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  Článok  III. Predmet zmluvy   

 
3.1.     Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať pre  Objednávateľa stavebné 

práce  na  stavbe  –  diele  „  ČOV  Malý Lapáš – rozšírenie kapacity “( ďa le j  le n  

„d ie lo “  a le bo  „st ave bné  pr áce “) tak, ako sú špecifikované v prílohe 

č.  1 -  Ocenený  výkaz  výmer,  tejto  zmluvy  a odovzdať  ich  Objednávateľovi za 

podmienok uvedených v tejto zmluve. 

3.2. Zhotoviteľ   je   povinný  stavebné   práce   vykonať   na   svoje   náklady  a na   svoje 

nebezpečenstvo. 
3.3.     Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje riadne vykonané stavebné práce  prevziať a 

zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Taktiež sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi 

potrebnú súčinnosť pri vykonávaní stavebných prác. 

3.4. Záväzok vykonať stavebné práce bude splnený riadnym odovzdaním stavebných prác 
Zhotoviteľom, vrátane príslušnej   projektovej   a technickej   dokumentácie a ich 

prevzatím Objednávateľom za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

3.5. Stavebné práce budú pred odovzdaním Objednávateľovi riadne 

s vykonaním kontrol  a  skúšok  preukazujúcich  kvalitu,  funkčnosť 
dokončené, 

a dodržanie 
 parametrov  dohodnutých  v tejto   zmluve   a predpísaných  projektom 

realizáciu. 

stavby  pre 

3.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s projektovou 
dokumentáciou, charakterom a rozsahom diela  v zmysle  projektovej dokumentácie 
a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela. 

3.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré 
sú k vykonaniu stavebných prác podľa tejto zmluvy potrebné,  a to najmä: 

a/ Zhotoviteľ počas celej doby vykonávania stavebných prác ručí za odbornú úroveň 

(požadované vzdelanie, odborná spôsobilosť, potrebná pracovná prax) osôb 

vykonávajúcich stavebné práce ako aj za to, že tieto stavebné  práce budú vykonané 

v súlade  s touto  zmluvou,  právnymi  normami a technickými  normami.  Zhotoviteľ 

taktiež  ručí  za  to,  že  osoba/osoby  vykonávajúce  stavebné  práce  v jeho  mene 

preukázateľne majú počas výkonu týchto prác požadovanú zdravotnú spôsobilosť, ak sa 

vyžaduje právnymi predpismi (napr. pravidelne vykonávané lekárske prehliadky), pri 

práci riadne používajú osobné ochranné pracovné prostriedky a dodržiavajú zákaz 

požívania alkoholických nápojov, omamných látok a psychotropných látok a zákaz 

fajčenia.    Zhotoviteľ    je    povinný    dodržiavanie    týchto    povinností    u svojich 

zamestnancov  aj  osôb  vykonávajúcich  stavebné  práce  v jeho  mene     priebežne 

kontrolovať. Taktiež je povinný najneskôr v deň nástupu na výkon stavebných prác 

informovať  svojich  zamestnancov  a osoby  vykonávajúcich  stavebné  práce  v jeho 

mene , že sú povinní podrobiť sa kontrole na požitie alkoholických nápojov, omamných 

látok alebo psychotropných látok, a to aj v prípade, ak by túto kontrolu vykonával 

oprávnený zástupca Objednávateľa. 

b/ Zhotoviteľ  zodpovedá za dodržiavanie predpisov  na  úseku  bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci ako aj predpisov na úseku požiarnej ochrany jeho zamestnancami aj 

osobami vykonávajúcimi stavebné práce v jeho mene. 
c/ Objednávateľ   je  povinný  zabezpečiť,   aby   Zhotoviteľ  obdržal  pri  vykonávaní 

stavebných  prác  podľa  tejto  zmluvy  potrebné  informácie  a pokyny  na  zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platné a špecifické pre pracoviská a priestory 

Objednávateľa, najmä: 

–  Informácie  o nebezpečenstvách  a ohrozeniach,  ktoré  sa  môžu  vyskytnúť  a o 
výsledkoch posúdenia rizika, 

– Informácie o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, 
– Informáciu o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia, poskytnutia prvej 

pomoci, o postupe v prípade požiaru, záchranných prác alebo evakuácie, 
–   Informáciu   o zákaze   požívania   alkoholických   nápojov,   omamných   látok 

a psychotropných látok, 
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– Informáciu o zákaze fajčenia na pracoviskách a v priestoroch Objednávateľa. 
 

3.8.     Splnením povinností Objednávateľa uvedených v bode 3.7. písm. c/  nie sú dotknuté 

povinnosti Zhotoviteľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 

ochrany vo vzťahu k jeho zamestnancom vykonávajúcim stavebné práce podľa tejto 

zmluvy.  Ak  Objednávateľ  v rámci  kontroly  realizácie  diela  požiada  zamestnanca 

Zhotoviteľa alebo osobu pracujúcu   v mene Zhotoviteľa o podrobenie sa skúške na 

požitie alkoholických nápojov, psychotropných alebo omamných látok, tento je povinný 

sa takejto kontrole podrobiť. Ak výsledok kontroly je pozitívny, je Objednávateľ 

oprávnený žiadať od Zhotoviteľa, aby takúto osobu ihneď vykázal zo staveniska,  v 

tom  prípade  Zhotoviteľ  je  povinný  tejto  požiadavke  Objednávateľa vyhovieť. 

3.9. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú: 

a/  Podklady  pre  verejné  obstarávanie  podľa  článku  II.  bod  2.1.  a bod  2.2.  tejto 

zmluvy; 

b/ Ocenený výkaz výmer pre realizáciu diela, ktorý je  Prílohou č. 1 tejto zmluvy, 

c/ realizačný projekt stavby „ČOV  Malý Lapáš – rozšírenie kapacity“, 

 z 02/2016, ktorú vypracoval Ing. Oto Tkačov, PhD Bratislava 
3.10. Stavebné práce podľa tejto zmluvy sa vykonávajú ako verejná práca v zmysle zák. č. 

254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov. 
 

 
 

  článok  IV.   Miesto a čas plnenia zmluvy  

 
4.1.     Miesto vykonania stavebný prác : Zhotoviteľ je povinný stavebné práce podľa tejto 

zmluvy vykonať na parcelách č.:428/5 v katastrálnom území Malý Lapáš. 

4.2.     Zhotoviteľ  prevezme  stavenisko,  na  ktorom  sa  majú  stavebné  práce  podľa  tejto 

zmluvy  vykonať  na  základe  písomnej  výzvy  objednávateľa  v závislosti  od  výšky 

finančných  prostriedkov  v jednotlivých  rokoch výstavby a to  zápisom o odovzdaní 

a prevzatí staveniska v stavebnom denníku diela. 
Plánovaná   doba   výstavby   vzhľadom   k predpokladu   zabezpečenia   finančných 

prostriedkov  potrebných  na  realizáciu  diela  sú  dva  roky.  Stavebné  práce  budú 

realizované v dvoch etapách ( dva roky výstavby ). Prvou etapou je rozšírenie kapacity 

COV   –   biologický   reaktor,   zásobník   kalu,   prepojovacie   potrubia   a príslušná 

technologická časť. Druhú etapu predstavuje mechanické predčistenie, potrebné 

stavebné úpravy, spevnené plochy a oplotenie, o dvodňovanie kalu. Stavenisko v 

jednotlivých rokoch výstavby bude odovzdané Zhotoviteľovi do desať dní  od  

podpísania  a právoplatnosti  zmluvy  o pridelení  finančných  prostriedkov z 

environmentálneho  fondu na základe písomnej výzvy objednávateľa na prevzatie 

staveniska a práce budú ukončené budú do 15. novembra príslušného roku výstavby. 

4.3. Zhotoviteľ je povinný 

a/ začať s vykonávaním stavebných prác podľa tejto zmluvy do 2 kalendárnych dní 

odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa bodu 4.2. tejto zmluvy, 

b/ stavebné práce podľa tejto zmluvy riadne dokončiť a odovzdať objednávateľovi 

v termíne stanovenom pri odovzdaní a prevzatí staveniska v zmysle bodu 4.2. tejto 

zmluvy. 

4.4. Zhotoviteľ  splní  svoju  povinnosť  vykonať  stavebné  práce  riadne  ich  ukončením, 

vrátane odstránenia vád a nedorobkov a následným odovzdaním  Objednávateľovi. Za 

odovzdanie  stavebných  prác  sa  považuje  deň,  kedy  bol  obojstranne  podpísaný 

Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác (bod 7.5. tejto zmluvy). 
4.5.    Zhotoviteľ  je  povinný  stavebné  práce  podľa  tejto  zmluvy  vykonať  podľa 

Harmonogramu   prác.   Podrobný  Harmonogram  prác,  obsahujúci  časové,   vecné 

a finančné plnenie (každá položka rozpočtu musí mať termín plnenia) je Zhotoviteľ 
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povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 kalendárne dní pred začatím prác vo 

forme podľa požiadavky Objednávateľa. 

4.6. Zhotoviteľ  je  povinný  odovzdať  revidovaný  harmonogram  prác  vždy  vtedy,  keď 
predchádzajúci harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo 

povinnosťami  Zhotoviteľa.  Harmonogram  prác  je  povinný  zostaviť  koordinovane 

v spolupráci   z jednotlivými   zodpovednými   zástupcami   Objednávateľa.    Každý 

harmonogram prác musí obsahovať najmä: 

a/ postup,   ktorým   chce   Zhotoviteľ   realizovať   stavebné   práce,   dokumentáciu 

Zhotoviteľa, dodávky na stavenisko, výstavby, montáže a odskúšania, 
b/ postup, ktorým chce Zhotoviteľ realizovať stavebné práce prostredníctvom tretích 

osôb (subdodávateľov), dokumentáciu Zhotoviteľa, postup zadávania subdodávok, 

dodávky na stavenisko, výstavby, montáže a odskúšania, 

c/ sled a načasovanie kontrol a odborných prehliadok a skúšok 
d/ Pokiaľ stavebný dozor do 10 dní po tom, čo obdržal harmonogram prác, neoznámi 

Zhotoviteľovi rozsah, v ktorom harmonogram prác nezodpovedá zmluve, bude 

Zhotoviteľ postupovať v súlade s harmonogramom prác podľa svojich ďalších 

povinností podľa zmluvy. 

4.7. Zhotoviteľ bezodkladne oznámi Osobe vykonávajúcej stavebný dozor (ďalej aj ako 

„stavebný dozor“) pravdepodobné zvláštne budúce udalosti alebo okolnosti, ktoré by 

mohli negatívne ovplyvniť prácu, zvýšiť cenu stavebných prác alebo oneskoriť 

vyhotovenie stavebných prác. Stavebný dozor je oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ 

predložil odhad predpokladaného dopadu budúcich udalostí alebo okolností. 

4.8. Ak stavebný dozor kedykoľvek oznámi Zhotoviteľovi, že harmonogram prác (v miere, 
ktorá je uvedená) nezodpovedá zmluve alebo skutočnému postupu a úmyslom, ktoré 

Zhotoviteľ  uviedol,  Zhotoviteľ  je  povinný  predložiť  písomne  revidovaný 

harmonogram prác stavebnému dozoru v súlade s týmto článkom najneskôr do 5 

pracovných dní od tohto oznámenia osoby vykonávajúcej stavebný dozor. 

4.9.     V prípade, ak sa Zhotoviteľ dostal do omeškania s realizáciou stavebných prác alebo je 

možné  predpokladať,  že  sa  dostane  do  omeškania,  zmenu  harmonogramu  prác 

a zmenu ukončenia realizácie stavebných prác sú zmluvné strany oprávnené dohodnúť 

len za podmienok stanovených v tejto zmluve. 
 

  článok  V.  Cena a platobné podmienky   

 
5.1.Cena za stavebné práce v rozsahu podľa Oceneného výkazu výmer , ktorý je  Pr ílo ho u  č.  

1 tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.  

z. o cenách v znení neskorších predpisov,   a to takto : 

Cena  bez DPH: .....................€, 

slovom  :..................................... 
 

DPH 20%: ............................€, 

slovom : ..................................... 
 

Celková cena  s DPH:   ..............................€, 

Slovom : ....................................... 

 
5.2.Cena uvedené v bode 5.1. tohto článku  zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie 

stavebných prác podľa tejto zmluvy a splnenie záväzku Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nebude požadovať na vykonanie stavebných 

prác počas celej doby ich vykonávania preddavok /-vky na dohodnutú cenu stavebných 

prác. 

5.3.Objednávateľ  je  povinný dohodnutú  cenu  stavebných  prác  uvedenú  v bode  5.1. tejto 

zmluvy  uhradiť  Zhotoviteľovi  na  základe  faktúry  vystavenej  Zhotoviteľom  a to  po 

ukončení stavebných prác a odovzdaní a prevzatí stavebných prác Objednávateľom podľa 

bodu 7.5. tejto zmluvy. 
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5.4. Zhotoviteľ  je  povinný  predložiť  Objednávateľovi faktúru  aj  s  prílohami  v dvoch 
origináloch  ktoré musia  obsahovať náležitosti účtovného dokladu podľa zák. č. 222/2004 

Z. z., v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov. 
Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných a ocenených prác 

a zisťovací protokol spolu  s krycími listami rozpočtu, odsúhlasený oboma zmluvnými 

stranami  spravidla  do  3  pracovných  dní od  jeho  predloženia  a potvrdenia  stavebným 

dozorom Objednávateľa. Tento súpis spolu so zisťovacím protokolom bude prílohou 

faktúry. 

5.5.Lehota  splatnosti  faktúry  je  šesťdesiat  /60/  kalendárnych  dní  odo  dňa  jej  doručenia 

Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti, pričom je 

oprávnený časť platby zadržať podľa bodu 5.7. tohto článku. 

5.6.V prípade, že faktúra  nebude obsahovať zákonné náležitosti alebo náležitosti určené touto 

zmluvou alebo niektorý z údajov bude nesprávne uvedený, Objednávateľ je oprávnený 
faktúru   vrátiť Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie, pričom Zhotoviteľ je 

povinný na opravenej faktúre uviesť novú lehotu splatnosti podľa bodu 5.6. tejto zmluvy. 

Počas doby od vrátenia faktúry po doručenie jej opraveného vyhotovenia Objednávateľ 

nie je v omeškaní. 

5.7.Objednávateľ je oprávnený, v súlade s § 12 ods. 1 písm. b/ bod 3 zák. č. 254/1998 Z. z. 

o verejných  prácach,  zadržať  zhotoviteľovi  10  %  z fakturovanej  ceny  diela  s DPH 

podľa čl. V. bod 5.1. tejto zmluvy až do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov 

zistených pri odovzdávaní a preberaní diela. 
 

  článok  VI.  Podmienky vykonania stavebných prác   

 
6.1. Stavebné  práce  podľa  tejto  zmluvy  je  Zhotoviteľ  povinný  vykonať  za  podmienok 

stanovených príslušnými predpismi a touto zmluvou. 

6.2. Zhotoviteľ pri realizácií stavebných   prác je povinný dodržiavať VTP – SP Všeobecné 
technické podmienky pre všetky druhy stavebných prác a platné STN tykajúce sa 

architektonicko-stavebného riešenia stavby a  technického zariadenia budov / 

elektroinštalácia, slaboprúd, ústredné kúrenie, zdravotechnika, rozvody medicinálnych 

plynov , vzduchotechnika / , najmä: 

a. stavebné materiály a prvky zabudované do stavby musia byť v súlade so zákonom 

NR SR č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch. Táto povinnosť sa vzťahuje na 

tuzemské, aj dovážané stavebné výrobky. 

b. vlastnosti všetkých zabudovaných stavebných výrobkov budú overované 
preukazovaním   zhody   (vyhlásením   výrobcu   o preukázaní   zhody   doplnený 

preukaznou skúškou vzoriek; certifikáciou preukázania zhody), alebo technickým 

osvedčením stavebného výrobku v zmysle zák. č. 90/1998 Z. z. 

c. naviac a menej práce a prípadné zmeny množstiev vykonaných stavebných prác 
a dodávok, vrátane zmeny stavebných materiálov oproti projektovej dokumentácií 

musia byť zaznačené v stavebnom denníku; naviac a menej práce a zmeny môžu 

byť vykonané  len s  písomným súhlasom Objednávateľa a osôb vykonávajúcich 

stavebný dozor (ďalej len „stavebný dozor“) a na základe dodatku k tejto zmluve. 

6.3. Zhotoviteľ  je  povinný  zmluvne  poistiť  stavebné  práce,  vrátane   použitého  materiálu, 
materiálu  najmä  proti krádeži, poškodeniu,  zničeniu.  Poistenie  musí trvať počas celej 

doby realizácie stavebných prác, o čom je Zhotoviteľ povinný predložiť písomný doklad 

pred začatím realizácie stavebných prác stavebnému dozoru objednávateľa (bod 6.13. tejto 

zmluvy). 

Poistením Zhotoviteľ zabezpečí najmä : 

– náhradu škody za všetky straty alebo škody vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa 
začatia prác až do riadneho odovzdania a prevzatia stavebných prác, 

– finančné krytie pre Zhotoviteľa počas plnenia akýchkoľvek záväzkov, podľa tejto 

zmluvy  vrátane  odstraňovania  vád,  ktoré  sa  na  stavebných  prácach  prejavia 

v záručnej dobe, 
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– náhradu škody zo zodpovednosti za  škodu spôsobenú zranením/ úmrtím akejkoľvek 
osoby. 

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že : 
a/ práce na realizácií predmetu zmluvy budú vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, na 

profesionálnej úrovni a odborne spôsobilými osobami, 
b/výrobky, materiály a stavebné dielce určené na vykonanie predmetu zmluvy Zhotoviteľ 

dodá zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb; ohľadne týchto vecí má Zhotoviteľ postavenie 

predávajúceho s tým, že cena za tieto veci je už zahrnutá v dohodnutej cene stavebných 

prác, 

c/  bude dôsledne    dodržiavať predpisy a záväzné ustanovenia pri styku  s vytýčenými 

inžinierskymi sieťami; Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi   potrebnú súčinnosť pri 

vytyčovaní inžinierskych sietí. 

d/ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod., potrebné na realizáciu 

stavebných  prác  v náležitom  stave,  bude  udržiavať  všestranný  poriadok  na  mieste 

realizácie predmetu zmluvy (na stavenisku), 

6.5. Zhotoviteľ  je  povinný  vykonávať  činnosti  spojené  s plnením  predmetom  zmluvy  na 

vlastnú zodpovednosť, pričom je povinný rešpektovať technické špecifikácie, príslušné 
právne predpisy a stanovené podmienky pre vykonanie diela (bod 3.9. tejto zmluvy). 

6.6. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela je povinný rešpektovať charakter diela a v plnej miere 

dodržiavať  ustanovenia  vyhlášky  MŽP  SR  č.  532/2002  Z.  z.  ,  ktorou  sa  ustanovujú 

podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu. 
6.7. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať stavebné práce v pracovných dňoch a so súhlasom 

Objednávateľa aj v sobotu a nedeľu pokiaľ by bol ohrozený termín ukončenia stavebných 

prác s tým, že znáša všetky dodatočné náklady s tým spojené. 

Objednávateľ   prehlasuje,   že   bez   vážneho   dôvodu   neodmietne   udeliť   súhlas   na 

vykonávanie  stavebných  prác  počas  sobôt  a nedieľ,  za  predpokladu,  že  Zhotoviteľ 

predloží písomný súhlas príslušných štátnych orgánov, ak sú na danú činnosť potrebné. 

6.8. Zhotoviteľ  v spolupráci  so  stavebným  dozorom  je  povinný  viesť  fotodokumentáciu, 

zachytávajúcu fyzicky pokrok realizácie prác a dodávok na CD a to v členení: 

● stav  pred začiatkom realizácie fakturovaných prác, 

● stav  v priebehu realizácie prác 
● stav po ukončení realizácie fakturovaných prác 

6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že : 

a/Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

b/Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a  odstraňovať všetky 

znečistenia   a poškodenia   komunikácií,   ku   ktorým   dôjde   v priebehu   vykonávania 

stavebných prác. 

6.10.Zhotoviteľ je povinný odo dňa začatia realizácie stavebný prác viesť o prácach, ktoré 
vykonáva, stavebný denník; stavebný denník  musí   byť uložený u stavbyvedúceho  na 

stavenisku.  Obsah,  rozsah a spôsob vedenia stavebného  denníka určuje §  46d  zák.  č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a : 

a/ zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, 

kedy  boli práce  vykonané.  Zápis  musí obsahovať  najmä:  dátum,  údaj o počasí,  údaj 

o pracovnej dobe, počet pracovníkov, údaje o mechanizmoch , časový postup prác na 

stavbe, výkaz výmer dodávok a stavebných prác. 

b/ do stavebného  denníka je Zhotoviteľ povinný  uvádzať aj vyjadrenia oprávnenej osoby 

Objednávateľa   k zápisom   Zhotoviteľa,   vyjadrenia   projektanta   k zápisom,   záznamy 

z vykonania autorského  dozoru projektanta, požiadavky  Zhotoviteľa na Objednávateľa 

a naopak, prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na 

postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od 

schválenej projektovej dokumentácie, zápisy o dohodách Zhotoviteľa a Objednávateľom 

s projektantom,  požiadavky  oprávnených  osôb  na  odstránenie  nedostatkov,  prípadne 

škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov, 



7 
 

Príloha č. 4 súťažných podkladov 

c/ pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí s obsahom zápisu Objednávateľa alebo ním povereného 

zástupcu / stavebný dozor / prípadne projektanta v stavebnom denníku, je povinný sa 

k tomuto zápisu vyjadriť najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa v stanovenej 

lehote nevyjadrí, platí, že s uvedeným zápisom súhlasí; 

d/  Objednávateľ  je  povinný  vyjadriť  sa  k zápisom  v stavebnom  denníku,  ktoré  boli 
vykonané Zhotoviteľom najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa predloženia stavebného 

denníka k vyjadreniu. V prípade, že sa v stanovenej lehote  nevyjadrí platí, že s uvedeným 

zápisom súhlasí; 

e/ okrem stavbyvedúceho je oprávnený do denníka vykonávať zápisy iba Objednávateľ 

alebo ním poverený zástupca / stavebný dozor /, projektant a príslušné orgány štátnej správy; 

f/  zápisy  v stavebnom  denníku  sú  podkladom  na  jednanie  o zmene  obsahu  zmluvy 

v prípade, ak ide o skutočnosti, ktoré takúto zmenu nevyhnutne vyžadujú. 

6.11.Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich 

zamestnancov v súlade so zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
v znení neskorších predpisov a za požiarnu ochranu v súlade so zák. č. 314/2001 Z. z. 

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, pričom je povinný rešpektovať 

usmernenia  a pokyny  odborných  zamestnancov  Objednávateľa  v oblasti  bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany; Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác 

zúčastniť sa na vstupnom školení BOZP a PO u odborných zamestnancov Objednávateľa. 

6.12.Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie stavebných prác dodržiavať nariadenie vlády SR 
č.   396/2006   Z.z.   o minimálnych   bezpečnostných   a zdravotných   požiadavkách   na 

stavenisko a Plán bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci, ktorým boli určené pravidlá na 

vykonávanie  prác  na  stavenisku  vrátane  osobitných  opatrení  pre  jednotlivé  práce 

s osobitným nebezpečenstvom . 

6.13.Objednávateľ  určuje  za  osobu  stavebného  dozoru   .......................( meno ,  tel. č. ,   e -

mail) Prípadné neskoršie zmeny v osobách vykonávajúcich   stavebný dozor je   

Objednávateľ povinný oznámiť bezodkladne Zhotoviteľovi, najneskôr nasledujúci deň  po 

zmene a to zápisom v stavebnom denníku. 

6.14.Zhotoviteľ určuje za osobu stavbyvedúceho  .................... .. . ( meno ,  tel. č. ,  e -mail). 

Prípadné neskoršie zmeny v osobe stavbyvedúceho je povinný Zhotoviteľ oznámiť  

bezodkladne Objednávateľovi a to najneskôr do 3 pracovným dní odo dňa zmeny zápisom 

v stavebnom denníku. 

6.15.Zhotoviteľ  kvalitu  realizovaných  stavebný  prác  dokladuje  protokolmi  o vykonaných 

kontrolách , odborných prehliadkach a  odborných skúškach 

6.16.Zhotoviteľ v súlade so zákonom NR SR č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je 

povinný  zabezpečovať likvidáciu odpadov vzniknutých pri vykonávaní diela podľa tejto 
zmluvy. Na základe uvedeného Zhotoviteľ pri nakladaní s odpadom sa zaväzuje v plnom 

rozsahu  plniť  povinnosti  vyplývajúce  pre  pôvodcu  odpadu  v súlade  so  zákonom  č. 
223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

6.17.V rámci Riadenia environmentálnych činnosti je Zhotoviteľ povinný : 
a/ dôsledne separovať odpad vznikajúci pri činnostiach súvisiacich s predmetom diela / 

t.j. komunálny, plasty, sklo, papier, kovový, nebezpečný - NO /, 

b/ukladať   vyseparovaný   odpad   v priestoroch   podľa   pokynov   stavebného   dozoru 
Objednávateľa, 

c/zabezpečiť zneškodňovanie NO, ktoré vzniknú pri činnostiach súvisiacich 
s predmetom diela z materiálov, ktoré dovezie do priestorov Objednávateľa na vlastné 

náklady, 
d/udržiavať používané mechanizmy v takom technickom stave, aby z nich nedochádzalo 

k úniku ropných látok, 
e/prípadnú výmenu oleja u dopravných mechanizmov vykonávať v priestoroch 

Objednávateľa  iba po predchádzajúcej dohode s Objednávateľom, 
f/viesť evidenciu o vyprodukovaných odpadoch na predpísaných tlačivách a v prípade 

NO predložiť  aj doklad o ich zneškodňovaní. 
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6.18.V prípade kontroly vykonania stavebných prác podľa tejto zmluvy 
a/ má Objednávateľ a oprávnené orgány v  zmysle právnych predpisov SR a EÚ právo 

vykonať kontrolu u Zhotoviteľa súvisiacu s realizovaním stavebných prác podľa tejto 

zmluvy, 

b/ počas realizácie stavebných prác je Objednávateľ povinný  pravidelne najmenej však 
1x za 14 kalendárnych dní organizovať kontrolné dni za účasti Zhotoviteľa, 

Objednávateľa,  stavebného  dozoru  a projektanta,  v rámci  ktorých  budú  riešené 

vzniknuté problémy vrátane prijímania nápravných opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov nevykonávanie kontroly realizácie diela zo strany Objednávateľa 

nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela. 
 

  článok  VII. Odovzdanie a prevzatie stavebných prác   

 
7.1.Zhotoviteľ je povinný vykonať stavebné práce  riadne a riadne vykonané stavebné práce 

odovzdať Objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať len riadne ukončené 

stavebné práce bez vád. Nakoľko sa výstavba bude realizovať počas niekoľkých rokov bude 

možné odovzdať a prevziať stavebné práce a aj po častiach, pričom sa musí jednať o 

ucelené a funkčné celky schopné prevádzkovania a kolaudácie. 

7.2. Pre účely tejto zmluvy sa považujú stavebné práce za riadne vykonané ak, nemajú žiadne 

vady, sú vykonané v súlade s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou odovzdanou 

Objednávateľom,   ako   aj   v súlade   so   všeobecne   záväznými   právnymi   a inými 

aplikovateľnými predpismi, rozhodnutiami  a stanoviskami orgánov štátnej správy, pokiaľ 

sú použiteľné na dojednaný účel   alebo účel vyplývajúci z jeho povahy a pokiaľ majú 

vlastnosti uvedené v tejto zmluve. 

7.3.Zhotoviteľ je povinný písomne vopred informovať Objednávateľa o dokončení 

stavebných prác a o termíne ich odovzdania. 

7.4.Zhotoviteľ pred zahájením odovzdávajúceho a preberacieho konania je povinný predložiť 
Objednávateľovi najmä : 

a/ projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami, 
b/zápisy o vykonaných kontrolách a skúškach 

c/protokoly o vykonaných odborných prehliadkach a skúškach technických zariadení 
d/osvedčenia a prehlásenia o zhode použitých výrobkov a materiálov 

e/stavebný denník 
f/doklady o uložení/likvidácii odpadu zo stavebnej činnosti 

h/ostatné doklady potrebné k riadnemu prevádzkovaniu diela. 
V prípade,  že  Zhotoviteľ  nesplní  vyššie  uvedenú  povinnosť  stavebné  práce nebudú 

považované za riadne dokončené. 
7.5.Odovzdanie a prevzatie riadne vykonaných stavebných prác potvrdzujú zmluvné strany 

podpísaním Preberacieho  protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných prác – verejnej 

práce   ( ďalej len  „Protokol“) ,  ktorý    podpisuje  Zhotoviteľ  a  splnomocnený  zástupca 

Objednávateľa. 

7.6.Protokol podľa bodu 7.5. tohto článku musí obsahovať 

a/ okrem obvyklých údajov týkajúcich sa označenia zmluvných strán,  stavebných prác , 

súpis zistených drobných vád a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach 
a lehotách na  ich odstránenie,  prípadne dohodu o iných právach zo  zodpovednosti za 

vady. Zhotoviteľ je povinný nedorobky a drobné vady odstrániť v dohodnutej lehote. 

b/zoznam certifikátov použitých stavebných materiálov a zoznam predpísaných skúšok 

a revízií požadovaných kontrolnými orgánmi. 

7.7.Návrh  Protokolu  je  povinný  vypracovať  a predložiť  Zhotoviteľ.  Protokol  musí  byť 

vyhotovený v súlade s vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z. z. 
7.8.Drobné  odchýlky  vykonania  stavebných  prác,  ktoré  nemenia  dohodnuté  technické 

riešenie, sú v súlade s projektovou dokumentáciou a nezvyšujú dohodnutú cenu diela, nie 

sú   vadami   diela.   Tieto   odchýlky   je   Zhotoviteľ   povinný   vyznačiť   v projektovej 

dokumentácii a vopred ich prejednať so stavebným dozorom objednávateľa. 
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7.9.Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác, osobitne však po 
predložení návrhu Protokolu umožniť Objednávateľovi v celom rozsahu vykonať kontrolu 

realizácie stavebných prác, skúšky jeho vlastností, je povinný podať všetky nevyhnutné 

odborné  vysvetlenia  za  účelom  posúdenia,  či  sú  stavebné  práce  vykonané  riadne  a 

v súlade s príslušnými normami a právnymi predpismi platnými v SR a v súlade s touto 

zmluvou. 

7.10. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní stavebných prác  usporiadať svoje stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ stavebné práce 

riadne prevziať a užívať. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť podľa 

projektovej  dokumentácie  do  3  kalendárnych  dní  odo  dňa  odovzdania  a prevzatia 

stavebných prác Objednávateľom t.j. odo dňa podpísania Protokolu. 
 

  článok  VIII. Zodpovednosť za vady   

 
8.1.Zhotoviteľ poskytuje na vykonané stavebné práce podľa tejto zmluvy záruku v trvaní 5 

rokov a na strojnotechnologickú a elektrotechnologickú časť 2 roky, v súlade so zákonom 

č.  254/1998  Z.  z.  o verejných  prácach.  Záručná  doba  začína  plynúť  dňom  prevzatia 
stavebných prác Objednávateľom podľa bodu 7.5. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za 

to, že stavebné práce sú vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s projektovou 

dokumentáciou  a podľa  platných  právnych  predpisov  a technických  noriem  a počas 

záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve alebo obvyklé podľa účelu 

na ktorý sú určené. 

8.2.Stavebné  práce  majú  vady,  ak  nezodpovedajú  výsledku  určenému  v tejto  zmluve. 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. 

8.3.Zhotoviteľ  zodpovedá  aj za  vady,  ktoré sa  vyskytnú  na  stavebných  prácach po  ich 

prevzatí   Objednávateľom,   ak   boli   spôsobené   porušením   povinnosti   Zhotoviteľa. 

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené jeho nesprávnym užívaním Objednávateľom. 
8.4.Vadou  sa  rozumie  odchýlka  v kvalite,  rozsahu  a parametroch  stavebných  prác  aj 

jednotlivých materiálov, stanovených v tejto zmluve a/alebo v projektovej dokumentácií 

a/alebo  ostatných  podkladoch  súvisiacich  s vykonaním  stavebných  prác.  Vadou  je  aj 

nepredloženie Objednávateľom požadovaných dokladov podľa bodu 7.4. tejto zmluvy. 

8.5.Oznámenie o uplatnení nároku z vád musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí 

obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje. 

Riadne uplatnené nároky Objednávateľa z vád diela sa riadia ustanovením § 560 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

8.6.Zhotoviteľ je povinný počas záručnej doby začať odstraňovať vadu do 3 kalendárnych dní 

od  jej  riadneho  oznámenia  podľa  tohto  článku  a zaväzuje  sa  vadu  odstrániť  do  10 

kalendárnych dní odo dňa začatia odstraňovania vady. Vady diela je Zhotoviteľ počas 

záručnej doby povinný odstrániť na vlastné náklady. 

8.7.Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia vady do doby odstránenia vady diela. 

8.8.Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) : 

a/Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé od zmluvných strán, ani ich 

nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. živelné pohromy, vojna, zmena právnych predpisov 

a pod. 

b/Pre účely tejto zmluvy sa  okolnosti vylučujúce zodpovednosť posudzujú podľa právnej 

úpravy § 374  zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 
c/Každá zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane 

nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, a to písomným oznámením zaslaným 

druhej strane do 30 kalendárnych dní od vzniku takýchto okolností. Účinky odstúpenia 

v takom  prípade  nastanú  dňom  doručenia  oznámenia  o odstúpení  od  zmluvy  a za 

podmienky,  že  okolnosti  vylučujúce  zodpovednosť  trvajú  aj  v čase  doručenia  tohto 

oznámenia. 
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d/V prípade   prerušenia   alebo   zastavenia   vykonávania   stavebných   prác   z dôvodov 

uvedených  v tomto  bode  je  Zhotoviteľ  povinný  bezodkladne  vykonať  také  opatrenia 

a zabezpečenie  stavebných  prác,  aby  nedošlo  k ich  zničeniu,  poškodeniu,  odcudzeniu 

alebo  k inej  škode.  Rozsah,  spôsob  a úhrada  nákladov  bude  dohodnutá  zmluvnými 

stranami pred vykonaním týchto prác. Návrh predkladá zhotoviteľ. 
 

  článok  IX.  Majetkové sankcie   

 
9.1. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním stavebných prác  podľa čl. IV. bod 4.3. tejto 

zmluvy  je  povinný  zaplatiť  Objednávateľovi  zmluvnú  pokutu  vo  výške  1 000,00  €, 

slovom jedentisíc euro, a to za každý deň omeškania  s odovzdaním stavebných prác. 

9.2.Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád podľa bodu 8.6. tejto zmluvy je povinný 

zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,00 €, slovom päťsto euro, to za 

každý deň omeškania  s odstránením vady. 

9.3.Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb podľa bodu 5.6. tejto zmluvy je povinný 

zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej zákonom. Objednávateľ 

nie je v omeškaní po dobu, keď vrátil Zhotoviteľovi faktúru na opravu; v takom prípade 

plynie nová dohodnutá lehota splatnosti od doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 

9.4.V prípade porušenia povinnosti uvedených v Článku  XI. bod 11.10 tejto zmluvy  t.j. a/ 

postúpenie pohľadávky zhotoviteľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa, b/ postúpenie práv a povinnosti bez  predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej zmluvnej strany, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na 

zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 20 % z výšky postúpenej pohľadávky, za každý 

jednotlivý prípad porušenia, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. Zmluvná pokuta je 

splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry zhotoviteľovi. 

9.5.Odstúpením Zhotoviteľa alebo Objednávateľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie 

majetkových sankcií a náhradu škody. 

9.6.Úhradou zmluvnej sankcie nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody, ktorá 

jej porušením povinnosti druhej zmluvnej strany vznikla. 
 

  článok  X. Doba platnosti zmluvy   

 
10.1.Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  oboma  zmluvnými  stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

10.2.Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa účinnosti do prevzatia diela Objednávateľom 
podľa bodu 7.5. tejto zmluvy,  okrem ustanovení zmluvy z obsahu ktorých vyplýva iná 

doba platnosti. 
10.3.Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť pred uplynutím doby uvedenej v bode 10.2. : 

a/ dohodou zmluvných strán, 
b/ odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo tejto zmluve. Odstúpenie 

je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej 

strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na 

tretí deň odo  dňa jeho  zaslania poštou  doporučene  na adresu  sídla druhej zmluvnej 

strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. Odstúpením od zmluvy nie je 

dotknuté právo na náhradu škody. 

10.4.Zmluvné strany sa dohodli,  že porušenie zmluvných povinností dohodnutých  v tejto 
zmluve, zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej zmluvnej strane, ktorá je porušením 

povinností dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. 

zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 

10.5.Ak omeškanie Zhotoviteľa alebo Objednávateľa  s plnením podľa tejto zmluvy znamená 
podstatné porušenie jeho zmluvnej povinnosti, je druhá strana oprávnená odstúpiť od 

zmluvy, ak to oznámi strane v omeškaní bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto 

porušení dozvedela. 
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10.6.Zmluvné strany označujú porušenie povinnosti uvedených v  tejto zmluvy za podstatné, 
ak: 

a/ Zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými 
v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi, 

b/ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné na realizáciu tejto 
zmluvy a takto zmarí u Zhotoviteľa možnosť vykonať stavebné práce alebo vykonať ich 

včas podľa tejto zmluvy, 
c/  Objednávateľ  v rozpore  s touto  zmluvou  do  14  kalendárnych  dní  neprevezme 

Zhotoviteľom  ponúknuté  a riadne  dokončené  stavebné  práce  alebo  neurobí  aspoň 

opatrenia nasvedčujúce ochote ich prevziať, 

d/ je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr za vykonané stavebné práce o viac ako 
90 kalendárnych dní po dohodnutom termíne splatnosti týchto faktúr, 

e/  Zhotoviteľ  prerušil  vykonávanie  stavebných  prác  a prerušenie  stavebných  prác 
Zhotoviteľa  z akéhokoľvek  dôvodu  nezavineného  Objednávateľom  trvá  viac  ako  2 

mesiace, 
f/ je Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním riadne vykonaných stavebných prác o viac ako 

2 mesiace z dôvodu, ktorý nezavinil Objednávateľ. 
10.7.Objednávateľ je oprávnený od tejto  zmluvy odstúpiť, ak 

a/   Zhotoviteľ   vstúpi  do   likvidácie,   na   jeho   majetok   bude   vyhlásený  konkurz, 

reštrukturalizácia, 

b/vykonané  stavebné  práce budú  fakturované v rozpore s dohodnutými podmienkami 
tejto zmluvy alebo budú opakovane nárokované (fakturované); 

c/Zhotoviteľ   použije   iné   materiály,   ktorých  použitie   nebolo   vopred  odsúhlasené 

stavebným   dozorom   a Objednávateľom   alebo   vykoná   stavebné   práce   v rozpore 

s podmienkami tejto zmluvy; 
d/počas realizácie stavebných prác dôjde k poškodeniu stavebných prác alebo diela alebo 

jeho/ich časti, materiálov alebo technologického zariadenia a Zhotoviteľ ich nenahradil 

na vlastné náklady a nezabezpečil, aby stavebné práce spĺňali podmienky podľa tejto 

zmluvy, 

e/Zhotoviteľ  nepoistí  stavebné  práce  podľa  podmienok  dohodnutých  v tejto  zmluve 

alebo neplatí dohodnuté poistné; 

f/Zhotoviteľ  bez  súhlasu  Objednávateľa  postúpi práva  a povinnosti (záväzky)  z tejto 

zmluvy na tretiu osobu; 

g/Zhotoviteľ je v omeškaní s vykonaním stavebných prác podľa tejto zmluvy; 

h/Zhotoviteľ  vykoná  zmenu  pri  plnení  tejto  zmluvy  bez  predchádzajúceho  súhlasu 
Objednávateľa; 

i/vzniknú   nepredvídané   okolnosti   na   strane   Zhotoviteľa,   ktoré   zásadne   zmenia 

podmienky   plnenia   tejto   zmluvy   a súčasne   sa   nejedná   o okolnosti   vylučujúce 

zodpovednosť Zhotoviteľa; 

j/je preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie plnenia tejto 

zmluvy súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa; 

k/Zhotoviteľ poskytne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo neposkytne 

informácie   požadované   Objednávateľom   alebo   neposkytne   informácie   v súlade 

s podmienkami tejto zmluvy. 

10.8.Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak: 

a/  Objednávateľ  vstúpi  do  likvidácie,  na  jeho  majetok  bude  vyhlásený  konkurz, 
reštrukturalizácia; 

b/Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani 
v dodatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí Zhotoviteľovi 

možnosť vykonať plnenie podľa tejto zmluvy; 
c/vzniknú nepredvídané okolnosti na strane Objednávateľa, ktoré zásadne zmenia 

podmienky   plnenia   tejto   zmluvy   a súčasne   sa   nejedná   o okolnosti   vylučujúce 

zodpovednosť Objednávateľa; 
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d/je preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie plnenia  tejto 

zmluvy súvisiacich s činnosťou Objednávateľa ; 

e/Objednávateľ poskytne nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo neposkytne 

informácie  v súlade s podmienkami tejto zmluvy. 
 

  článok  XI.  Vratná kaucia   

 
11.1.Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zhotoviteľ zložil pred podpisom tejto  zmluvy 

o dielo na účet objednávateľa na č. ú.: IBAN:  ........................, VS:.................., vratnú 

kauciu (ďalej len „kaucia“) vo výške 10 % z celkovej ceny diela s DPH, a to za účelom 

zabezpečenia   záväzku   zhotoviteľa   na   riadne   a včasné   vykonanie   diela,   v súlade 

s ustanoveniami   tejto   zmluvy   a Harmonogramom   prác   predloženým   zo   strany 

zhotoviteľa.  Uvedenú  kauciu  je  možné  nahradiť  bankovým  prísľubom,  bankovou 

zárukou. 

11.2.Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej  kaucie, uvedenej 
v bode 1 tohto článku, uspokojovať prednostne svoje nároky na zmluvné pokuty, nároky 

na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté 

objednávateľovi  v  dôsledku  odstúpenia  zhotoviteľa  alebo  odstúpenia  objednávateľa 

z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom od tejto zmluvy. 
 

  článok  XII.  Osobitné ustanovenia  

 
12.1.   Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o stave rozpracovaných stavebných 

prác  a plnenia  harmonogramu  prác  na  pravidelných  kontrolných  dňoch  konaných 

najmenej jeden krát za 14 kalendárnych dní. 

12.2.   Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  dôsledne  dodržiavať  všeobecne  záväzné  právne  predpisy, 

platné technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

12.3.   Zhotoviteľ vyhlasuje, že má potrebné oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu 

predmetu tejto zmluvy. 

12.4.   Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, 

ktoré im boli zverené druhou  zmluvnou  stranou,  nesprístupnia tretím osobám bez 

písomného súhlasu dotknutej zmluvnej strany a ani tieto informácie a iné skutočnosti 

nepoužijú pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje 

na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím 

osobám a ktoré sú zmluvné strany povinné zverejniť v zmysle príslušných právnych 

predpisov. 

12.5. Zhotoviteľ   je  zodpovedný  za  akékoľvek  zničenie,   stratu,   znehodnotenie  alebo 

poškodenia majetku Objednávateľa a tretích osôb, zranenie alebo usmrtenie osôb, ku 

ktorým dôjde počas alebo  v dôsledku vykonávania stavebných prác, aj keď škodu 

spôsobili zamestnanci Zhotoviteľa alebo iné ním poverené osoby. 

12.6. Nebezpečenstvo škody na vykonávaných stavebných prácach znáša Zhotoviteľ až do 

ich riadneho odovzdania a prevzatia Objednávateľom podľa bodu 7.5. tejto zmluvy. 

12.7. Zhotoviteľ   zodpovedá   za   poškodenie,   zničenie,   stratu,   alebo   odcudzenie   vecí 

a majetku, ktoré mu Objednávateľ odovzdal k vykonávaniu stavebných práca alebo 
v súvislosti s tým. 

12.8. Zhotoviteľ je vlastníkom všetkých vecí, ktoré priniesol na stavenisko počas celej dob y 
plnenia  tejto  zmluvy a neodovzdal  ich  Objednávateľovi.  Nebezpečenstvo  všetkých 

škôd   na   týchto   veciach   alebo   týmito   vecami   pri   realizácií   stavebných   prác 
spôsobenými, nesie Zhotoviteľ. Zhotoviteľ postupuje pri zhotovovaní diela samostatne 

a nesie zodpovednosť za vykonanie stavebných prác podľa zmluvy. 
12.9.   Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k stavebným prácam vykonaným podľa tejto 

zmluvy prechádza  zo  Zhotoviteľa  na  Objednávateľa  dňom odovzdania  a prevzatia 

stavebných prác podľa bodu 7.5. tejto zmluvy. 

12.10. Zmluvné strany sa dohodli, že 
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a/  v súlade  s  §  525  ods.  2  zák.  č.  40/1964  Zb.  Občianskeho  zákonníka,  v znení 

neskorších právnych predpisov, pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu 

zhotoviteľovi ako veriteľovi, zhotoviteľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa je 

oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávky zhotoviteľom bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho je neplatné. 

b/ žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej 
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas 

za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie práv a 

povinnosti bez  predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany  je 

neplatné. 

Porušenie  povinnosti,  ktoré sú  uvedené  v tomto  bode je  považované  za  podstatné 

porušenie zmluvy a je dôvodom na odstúpenie od zmluvy podľa čl. X. bod 10.3. písm. 

b/ tejto Zmluvy. 
 

  článok  XIII.  Subdodávky  

 
13.1.   Zhotoviteľ môže zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich 

subdodávateľov. 
13.2. Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy. 

13.3. Zhotoviteľ  zodpovedá  za  celé  a  riadne  plnenie  zmluvy  počas  celého  trvania 
zmluvného vzťahu s Objednávateľom a to bez ohľadu na to, či Dodávateľ použil 

subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie 

akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom Dodávateľa. 

13.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi, do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. 

13.5. Zhotoviteľ   má   právo   na   zmenu   subdodávateľa,   alebo   na   doplnenie   nového 
subdodávateľa vo vzťahu k plneniu, ktorého sa táto Zmluva týka. 

a.         Zhotoviteľ je povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy 
so subdodávateľom, alebo v deň nástupu subdodávateľa (podľa toho, ktorá 

skutočnosť nastane neskôr), predložiť aktualizovaný zoznam subdodávateľov, 

ktorý musí obsahovať minimálne identifikáciu subdodávateľa, predmet 

subdodávky, predpokladaný podiel zákazky zadávaný subdodávateľovi a osobu 

oprávnenú konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia). 

b. Ak  bolo  v postupe  verejného  obstarávania  vyžadované,  aby  navrhovaný 

subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a 

neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 

7 ZVO, vyžadované podmienky musí spĺňať aj nový subdodávateľ. 

13.6.   Subdodávateľ, ktorý sa podieľa na dodaní plnenia v sume najmenej 50% z hodnoty 

plnenia  (PHZ  je  menej  ako  10  miliónov  eur),  má  povinnosť  mať  zapísaných 

konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod po celú dobu 

trvania zmluvy. 
 

13.7. Porušenie povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku zmluvy sa považuje za 

podstatné porušenie zmluvných povinností. 
 

  článok  XIV. Ostatné  ustanovenia   

 
14.1.   Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením 

tejto   zmluvy  kedykoľvek   počas   platnosti  tejto   zmluvy,   a to   Objednávateľom, 

poverenými  zamestnancami  Objednávateľa  a osobami  určenými  Objednávateľom. 

Zároveň  sa  Zhotoviteľ  zaväzuje  poskytnúť  pri  výkone  kontroly/auditu/overovaní 

všetku potrebnú súčinnosť. 
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14.2. Vzhľadom  na  financovanie  projektu  z  Environmentálneho  fondu  formou 

dotácie  má Dodávateľ povinnosť strpieť  výkon  kontroly/auditu/overovania 

súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a 

účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie oprávnenými osobami a povinnosť poskytnúť 

oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 

Oprávnené osoby sú: 

a) Environmentálny fond a ním poverené osoby 

b) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby; 

d) Orgán   auditu,   jeho spolupracujúce orgány   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  písm.  a)  až  f)  v  súlade  s  príslušnými 

právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

14.3. Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli a zaväzujú, že bezodkladne príjmu opatrenia na 

nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním a to v lehote 

stanovenej Objednávateľom. 

14.4. Zhotoviteľ  je  povinný  poskytnúť  súčinnosť  pri  vykonávaní  finančnej  kontroly 

vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov štátnej správy v zmysle zák. č. 502/2001 

Z.z. 

14.5. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si oznamovať všetky zmeny údajov dôležitých 

pre bezproblémové plnenie tejto zmluvy. 

14.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

a/ nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti 

by mohol zistiť pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech 

tretích osôb, počas trvania tohto zmluvného vzťahu, a ani po ukončení platnosti 

tejto Zmluvy; 

b/informácie a podklady poskytnuté Objednávateľom alebo tretími osobami pre 

plnenie  predmetu  tejto  zmluvy  nepoužije  na  iný  účel  ako  je  plnenie    tejto 

Zmluvy. 
 

  článok  XV. Záverečné ustanovenia   

 
15.1.   Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán 

v súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. a to vo forme datovaného a číslovaného dodatku k 

zmluve s uvedením právneho a faktického dôvodu zmeny. 

15.2.   Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami 

zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a súvisiacich 

platných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

15.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po  dve vyhotovenia obdrží 

Zhotoviteľ  a Objednávateľ. 

15.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

a/ Príloha č.1 ( Prílohy č.: 1.00 až 1.11 ): Ocenený výkaz výmer 

b/ Príloha č. 2 –Subdodávatelia (doloží len uchádzač podľa pokynov v časti E. 

súťažných podkladov) 

c/  Príloha  č.  3  -  Osoby,  ktorými  bola  preukázaná  technická  alebo  odborná 

spôsobilosť dodávateľa 
15.5.   Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  prípadné  spory  vyplývajúce  z tejto  Zmluvy  budú 

prednostne riešiť formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich oprávnených 

zástupcov. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek zmluvná strana 

oprávnená požiadať o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky. 

15.6. Ak sa  akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi Slovenskej republiky , nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. 
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Príloha č. 4 súťažných podkladov 

Zmluvné strany sa a takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním 

nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby  bol 

zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

15.7.   Zástupcovia  zmluvných  strán  prehlasujú,  že  túto  zmluvu  uzatvárajú  na  základe 

slobodnej   vôle,   túto   zmluvu   neuzatvárajú   v tiesni   za   nápadne   nevýhodných 

podmienok, pod nátlakom a že obsahu tejto zmluvy porozumeli v celom rozsahu. 
 

 
 

Za Zhotoviteľa : Za Objednávateľa: 

 
V .............................,  dňa ....................... V Malom Lapáši, dňa ......................... 

 

 
 

Meno 

Funkcia 

spoločnosť 

Peter Vavro 

starosta 

Obec Malý Lapáš 
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Príloha č. 4 súťažných podkladov 
Príloha č. 2 zmluvy 

 

I. Subdodávatelia 
 

Subdodávateľ 
(názov, sídlo, IČO) 

Predmet subdodávky Predpokladaný 
podiel zákazky 
zadávaný 
subdodávateľovi 

Osoba oprávnená 
konať za 
subdodávateľa 
(meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia) 
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Príloha č. 4 súťažných podkladov 
 
 

Príloha č. 3 zmluvy 

 
II. Osoby, ktorými bola preukázaná technická alebo odborná spôsobilosť dodávateľa 

súvisiaca so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami 
 

 
 

Osoby, ktorými bola preukázaná technická alebo odborná spôsobilosť dodávateľa súvisiaca so 

vzdelaním,   odbornou   kvalifikáciou   alebo  relevantnými  odbornými  skúsenosťami  sa   zaväzujú 

poskytnúť svoje odborné kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
 

 
 

Meno a priezvisko Oblasť plnenia Podpis 
   

   

   



 

 


