
 Výzva na predloženie cenovej ponuky 

postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

1. Názov zákazky:  Tvrdé opatrenia  
(vodozádržné opatrenia  na prispôsobenie sa zmene klímy v areáli ZŠ 
Nábrežná Kysucké Nové Mesto) 
 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 
Názov: Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 
Sídlo: Nábrežná ulica 845/17, 02401 Kysucké Nové Mesto 
IČO: 36 142 654 
DIČ: 2021446361 
 
Kontaktné údaje pre proces verejného obstarávania: 

Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín 
Ing. Beáta Topoľská 
Tel.: 0903 373 414 
e-mail: enixasro@gmail.com  

 
3. Predmet zákazky – verejného obstarávania: 

Predmetom zákazky sú stavebné práce - tvrdé opatrenia v rámci hlavnej aktivity projektu 
s názvom Príroda - LÁSKA pre ŽIVOT, kód ACC03P14, ktorý je spolufinancovaný rámci 
programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného 
z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  
Jedná sa o vodozádržné opatrenia  na prispôsobenie sa zmene klímy v areáli ZŠ Nábrežná 
Kysucké Nové Mesto: 
Opatrenie č. 1: Prvky zelenej infraštruktúry 
Opatrenie č. 2: Budovanie náučných chodníkov 
Opatrenie č. 3: Zvyšovanie podielu zelene 
Opatrenie č. 4: Vodozádržné opatrenia 
Opatrenie č. 5: Podpora biodiverzity 
 
Opis predmetu zákazky je definovaný v prílohách tejto výzvy a položkovite vo výkaze výmer, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto výzvy. 
 
Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo 
typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých 
funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov. T.z. Uchádzačom je umožnené pri 
položkách, kde by eventuálne mohol byť uvedený názov, výrobca, typové označenie a pod. 
ponúknuť a naceniť ekvivalentné zariadenia a materiláy Pri použití ekvivalentných druhov 
materiálov a/alebo výrobkov musia mať minimálne vlastnosti (parametre) zodpovedajúce 
vlastnostiam (parametrom), ktoré sú uvedené v špecifikácii. Uchádzač má povinnosť na 
ekvivalentný výrobok/položku písomne vo svojej ponuke upozorniť. 
 
CPV kód: 45000000-7 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 33 331,02 EUR bez DPH 
 



5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie, ide o jeden vecne, logicky spojený predmet 
obstarávania, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.  
 

6. Možnosť predloženia variantných riešení: nie 

7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a ďalšie podmienky: 
 
Zmluva o dielo. 
 
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. 
a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo 
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
 
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 zákonom stanovenom rozsahu. 
 
Úspešný uchádzač (dodávateľ) má povinnosť poskytnúť objednávateľovi k podpisu zmluvy 
zoznam jeho subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní,  a v 
prípade zmeny subdodávateľa nahlásil objednávateľovi údaje v rozsahu minimálne podľa ods. 
3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní podľa znenia zmluvy o dielo. 
 

8. Lehota plnenia, platobné podmienky a podmienky spolupráce vyplývajúce z povinností 
prijímateľa pomoci 
 
Lehota plnenia: 1 mesiac od účinnosti zmluvy o dielo. 
Ďalšie podmienky - viď zmluva o dielo. 
 
 

9. Lehota a miesto na predloženie ponuky:   
 
Do 2.9.2021 do 09:00 hod.  
Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín  
 
Ponuky sa budú otvárať neverejne dňa 2.9.2021 o 14:00 hod. v Enixa, s.r.o. 
 

10. Podmienky účasti: 
 
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) – uchádzač je 
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a § 32 ods. 1 písm. f) – uchádzač 
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
  
Splnenie podmienok účasti uchádzač nemusí vo svojej ponuke preukázať dokladom, verejný 
obstarávateľ preverí ich splnenie v registroch dostupných na internete.  
V prípade, že uchádzač napriek tomu bude preukazovať ich splnenie, uchádzač alebo každý 
člen skupiny dodávateľov predloží doklady jedným z nižšie uvedených spôsobov, a to 
nasledovne:  



a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení dodávať tovar, 
poskytovať službu, dodávať tovary alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú 
predmetu zákazky; podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZoVO – čestným vyhlásením, 
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a z 
ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje stavebnú prácu, ktorá zodpovedá predmetu 
zákazky, 
c) hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na 
preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona 
o VO alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené 
verejným obstarávateľom.  
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo 
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač 
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme 
aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.  
  
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý 
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v 
tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. Splnenie 
predmetného vykoná verejný obstarávateľ v príslušnom registri Osôb so zákazom účasti vo 
verejnom obstarávaní dostupnom na internete (podmienka účasti podľa § 32 ods. 11 písm. f) 
zákona o VO). 
 
U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO. 
  
Podmienky účasti  podľa § 33 zákona o VO: nevyžaduje sa. 
  
Podmienky účasti  podľa  § 34 zákona o VO: nevyžaduje sa. 

 
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a so zákonom 
o verejnom obstarávaní.  
 

11. Obsah ponuky a pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky: 
Ponuka uchádzača bude predložená v písomnej (listinnej) forme ako originál alebo overená 
kópia dokladov (ak nie je uvedené inak), predložená poštou, kuriérom alebo osobne, v lehote 
na predkladanie ponúk a aby obsahovala nasledovné: 
 

a) identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, 
kontaktné údaje – štatutárny zástupca, kontaktná osoba, telefón, e-mail,  s uvedením predmetu 
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá,  

b) doklady podľa § 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. e) a f) ak relevantné – viď bod 10 tejto 
výzvy,    

c) návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podpísaný za uchádzač 
oprávnenou osobou a pečiatkou ak relevantné, 

d) ocenený výkaz výmer, t.z. rozpočet diela podpísaný a opečiatkovaný oprávneným zástupcom 
uchádzača, 

e) čestné vyhlásenie uchádzača k zmluvným podmienkam podľa prílohy tejto výzvy, 
f) vyhlásenie uchádzača podľa prílohy tejto výzvy.  

 
Rozpočet diela spracuje uchádzač v rozsahu predloženého výkazu výmer položkovým 
rozpočtom so súhrnnou rekapituláciou nákladov. Rekapitulácia nákladov musí obsahovať 
celkovú cenu diela bez DPH a s DPH. Uchádzač pri oceňovaní musí dodržať poradie (poradové 
čísla) a názvy položiek v súlade s výkazom výmer. Uchádzač musí oceniť všetky položky 



a rozpísané súbory, tak ako je uvedené vo výkaze výmer. Cena predmetu zákazky musí 
obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela.  
 
Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej 
vypracovaní využil, a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa 
pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené (informácie podľa 
§ 49 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní). 
 
Doklady predložené v ponuke musia byť originály alebo overené kópie, okrem dokladu 
preukazujúceho splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom 
obstarávaní, ktorý uchádzač môže predložiť ako fotokópiu originálu alebo doklad z registra na 
internete, ktorý verejný obstarávateľ v predmetnom registri overí.  
Jazyk vyhotovenia ponuky sa akceptuje slovenský alebo český. 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. 
 

12.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
  
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH, t.z. ponuková cena v € bez 
DPH resp. konečná cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky spolu.  Cena musí byť 
zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Najnižšia ponuková cena spolu v porovnaní 
s ponukovými cenami všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, bude podklad pre určenie 
úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu. 
 
Úspešný uchádzač predloží výkaz výmer na CD príp. inom elektronickom médiu v programe 
MS Office – EXCEL, kde cena celkom za každú položku bude so zaokrúhlením na 2 des. miesta 
a všetky súčty vo výkaze výmer budú zavzorcované min. funkciou SUM. 
 

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

                                                                                                   Ing. Beáta Topoľská 
               osoba splnomocnená na VO 

18.8.2021 
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Príloha č. 1 

Návrh na plnenie kritéria 

 

Predmet zákazky: Tvrdé opatrenia 

 

Verejný obstarávateľ - Názov: Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

  Sídlo:  Nábrežná ulica 845/17, 02401 Kysucké Nové Mesto 
IČO:  36 142 654 

 

Obchodné meno uchádzača: 

Sídlo alebo miesto podnikania: 

IČO: 

Kontaktné údaje (tel, e-mail):  

 

Popis Množstvo Celková cena v EUR 
bez DPH 

DPH v 
EUR  

Celková cena v EUR 
s DPH 

Tvrdé opatrenia 1 dielo       

 

platca DPH – neplatca DPH* 
* nehodiace sa prečiarknite 
 
V prípade, ak  nie ste platiteľom DPH, uveďte cenu v stĺpci Celková cena v EUR s DPH. 
 

 

Vypracoval: .................... 

Dňa: .............. 

 
 
 
 

štatutárny zástupca 
(meno, priezvisko, príp. pečiatka) 

 



 

Príloha č. 2 

Čestné vyhlásenie uchádzača k zmluvným podmienkam 
 
 
Predmet zákazky: Tvrdé opatrenia 

 

Verejný obstarávateľ - Názov: Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

  Sídlo:  Nábrežná ulica 845/17, 02401 Kysucké Nové Mesto 
IČO:  36 142 654 

 

Obchodné meno uchádzača: 

Sídlo alebo miesto podnikania: 

IČO: 

 

Ja ........... dolu podpísaný uchádzač/ako štatutárny orgán uchádzača *  čestne vyhlasujem, že uchádzač  je 
oboznámený so znením zmluvných podmienok, nemá výhrady voči ich zneniu a v prípade úspešnosti svojej 
ponuky predloží predpísaný počet zmluvy o dielo v znení podľa prílohy výzvy verejnému obstarávateľovi 
Základná škola bezo zmeny okrem doplnenia povinných údajov. 

 

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

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

za uchádzača 

 

 

 

 

* nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte 

 

 

 



 

Príloha č. 3 

Vyhlásenie uchádzača  

 
 
Predmet zákazky: Tvrdé opatrenia 

 

Verejný obstarávateľ - Názov: Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto 

  Sídlo:  Nábrežná ulica 845/17, 02401 Kysucké Nové Mesto 
IČO:  36 142 654 

 

Obchodné meno uchádzača: 

Sídlo alebo miesto podnikania: 

IČO: 

Kontaktné údaje (tel, e-mail):  

 
Vyhlásenie uchádzača 

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

• súhlasím bez výhrady a obmedzenia s podmienkami určenými v predmetnej zákazke a akceptujem v 
plnom rozsahu obchodné a zmluvné podmienky, ktoré sa stanú záväzným právnym dokumentom pre 
poskytnutie zákazky,  

 
• rozumel som a súhlasím so všetkými podmienkami predmetnej zákazky,  

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

 

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

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

za uchádzača 

 

 

*nehodiace sa vymažte 



Príloha č. 4 

Zmluvné podmienky – zmluva o dielo 

Zmluva o dielo 
uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších  

predpisov (ďalej len „zákon“) 
(ďalej len „zmluva“) 

                                                                                        

I. Zmluvné strany 

  

1. Objednávateľ:  

Názov: Základná škola  Nábrežná  845/17, Kysucké Nové Mesto 

Sídlo: Nábrežná ulica 845/17, 02401 Kysucké Nové Mesto 

IČO: 36 142 654 

DIČ: 2021446361 

Zastúpený: PaedDr. Igor Drexler, riaditeľ 
    

ďalej len "objednávateľ" 

 

2. Zhotoviteľ:    

Názov:  

Sídlo:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Štatutárny orgán:    

Číslo účtu IBAN:    

Zapísaný:        

Tel., e-mail:                               

      

ďalej len "zhotoviteľ“ 

 



II.  Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Tvrdé opatrenia (vodozadržné 
opatrenia  na prispôsobenie sa zmene klímy v areáli ZŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto) “. Táto 
zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Príroda - LÁSKA pre ŽIVOT“, kód ACC03P14“, 
financovaného z Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

2. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, 
kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný 
zákon) a súvisiacich STN, v súlade s rozpočtom diela, ktorý je prílohou tejto zmluvy, na svoje 
náklady a svoje nebezpečenstvo. 

3.  V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, 
objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe 
písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto 
zmluvy.  

4. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu 
účastníkmi zmluvy 

lll. Termín plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy 
v lehote zhotovenia stavby, tz. najneskôr do 1 kalendárneho mesiaca odo dňa odovzdania a 
prevzatia staveniska zhotoviteľovi.  

 

2.   Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom bez závad a nedorobkov, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami, 
vypracovanou projektovou dokumentáciou a v požadovanej kvalite. 

3.    V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú 
zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný 
dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude 
objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení 
vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou 
uskutočnenia prác, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty 
podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú 
závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia. 

4.  V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, 
príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie 
platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. 
O všetkých takýchto prípadoch sa  spíše záznam v stavebnom denníku. 

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

lV. Cena 



1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje: 

Cena bez DPH  ...... EUR  

DPH 20 %       .....  EUR 

Cena s DPH   ...... EUR  

(slovom: ......... eur s DPH a ...... centov) 

2.  Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými 
v  rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer“. Rozpočet (ocenený „Výkaz 
výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 1) V súlade s platnou legislatívou 
SR sa na faktúre uvedie sadzba a výška DPH, ak to bude relevantné. 

3.  V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na: 

a. vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, 
b. práce a dodávky nutné k vykonaniu diela, v parametroch predpísaných projektovou 

dokumentáciou 
c. všetky doklady potrebné ku odovzdaniu a prevzatiu stavby (v prípade potreby), k uvedeniu 

diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN 
noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet  
 

d. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so 
zhotovením predmetu zmluvy, okrem eventuálnych nákladov podľa podľa čl. XI bod. 2 
a nákladov spočívajúcich v prekonaní prekážok zhotovovania diela nezavinených 
zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nemohol predpokladať. 
 

V. Platobné podmienky 

1.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať  nasledovne:  

a. Fakturácia za vykonané práce bude zhotoviteľom vykonaná na konci realizácie diela. 
Podkladom pre fakturáciu bude súpis prác odsúhlasený Objednávateľom poverenou 
osobou. 
 

2.  Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.  

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti uvedené podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov a údaje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka. V prípade, že faktúra neobsahuje potrebné náležitosti, vráti ju objednávateľ 
zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia 
prepracovanej faktúry. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, 
pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi. 



4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. 
V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, 
zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu 
skutočne vykonaných prác. 

5. Faktúra bude splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje 
deň odpísania z účtu objednávateľa. 

6. Za oneskorenie plnenia predmetu zmluvy má objednávateľ právo pri nesplnení termínov podľa Čl. 
III tejto zmluvy uložiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z príslušnej ceny predmetu zmluvy za 
každý deň omeškania plnenia.  

7. Zhotoviteľ má v prípade omeškania úhrady faktúry za predmet zmluvy právo fakturovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania 
platby. 

8.  Nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku  porušenia povinnosti druhej 
zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy týmto nie je dotknutý, a to aj v prípade, ak vzniknutá 
škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 

Vl. Odovzdanie a prevzatie diela 

1.  Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je jeho protokolárne prevzatie. Vzájomne a 
preukázateľne prevzaté doklady obidvoma zmluvnými stranami sú podmienkou prevzatia diela. 

2.  Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia 
diela k záverečnému prevzatiu. 

3.  O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis 
prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na 
ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo 
preberá.  

4.  Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými 
STN a všeobecne záväznými predpismi. 

5.  Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu. 

6.   Dielo sa považuje za dodané i tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený deň  
prevziať / neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzdanie. 

 

VII. Záručná doba a vady diela 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti 
dohodnuté v zmluve. 

2.  Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi.  



3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný riadne, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi prepismi a technickými normami Slovenskej republiky a budú spĺňať všetky 
požiadavky v zmysle všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a 
technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet 
zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela 
zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

4.  V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne 
upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované 
vady. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide 
o vady diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učinené do 3 dní od obdŕžania 
písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo 
však nemá za následok uznanie reklamovaných vád. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne 
neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne 
vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania. 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie 
objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví 
obojstranne potvrdený zápis.  

6. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na 
reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, 
technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, 
sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom 
odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej. 

7. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať 
objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa začatie resp. 
plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení  nezačne resp. 
prerušuje. Miestnu prekážku, ktoré by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný 
odstrániť objednávateľ na svoje náklady.  

8. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po 
jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo 
evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.  

9. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, 
počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, a doba, 
počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať 
s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. 
nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych miestnych prekážok, 
informoval objednávateľa.  

VIII. Stavebný denník 



1.  Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona  
č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.  

2.  Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho 
zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca 
objednávateľa, resp. projektant stavby. 

3.  Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude 
zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, 
kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od výkazu výmer. Záznamy vedie stavbyvedúci, 
resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa. 

4.  V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch 
pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch 
pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. 

5.  Všetky prípadné naviac práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou 
odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. 
dodatkom. 

IX. Osobitné dojednania 

1.  Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok 
a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácii vzniknutého 
realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej 
republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii 
všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov a 
jedenkrát projektom skutočného vyhotovenia stavby potvrdeným zhotoviteľom diela. 

2.  Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) 
ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto 
podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť 
vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.z. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz 
výmer. 

3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 
Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný 
mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný 
mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom 
a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj 
všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s 
plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade 
s platnými právnymi predpismi SR.“ 

4. Zhotoviteľ je povinný a Objednávateľovi preukázať ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska 
poistenie zodpovednosti za škodu minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo 
straty platné počas doby realizácie projektu až do odovzdania a prevzatia stavby Objednávateľom. 



Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny predmetu zmluvy s DPH podľa bodu 1. Čl. IV. tejto 
zmluvy. 

5.  Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Dodávateľ je 
povinný vopred ohlásiť zmenu subdodávateľa písomne do rúk Objednávateľa a taktiež doplniť 
údaje o novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom 
znení. Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom. 

 

X. Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy 
zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak 
zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce závadné, t.z.. v rozpore s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom 
v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu 
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu. 
 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy 
dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto 
zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak 
predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy. 

 

3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty 
jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia 
doručeného objednávateľovi. 
 

XI. Záverečné ustanovenia 

1. Každé ustanovenie tejto zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných 
právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, 
neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. V prípade takejto 
nevykonateľnosti, neplatnosti, alebo neúčinnosti budú zmluvné strany v dobrej viere rokovať, 
aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch zmluvy, ktoré sú potrebné na realizáciu zámerov 
zmluvy a nahradia jej nevykonateľné alebo neplatné ustanovenia. 
 

2. Všetky oznámenia a komunikácia medzi zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy sa  
uskutočňuje písomne, a to doporučene, expresnou kuriérskou službou, alebo e-mailom a 
považujú sa za riadne doručené ich doručením príslušnej zmluvnej strane; v prípade oznámenia 
e-mailom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi e-mailu, a to na adresy, ktoré zmluvné 
strany uviedli v záhlaví tejto zmluvy. 

 

3. Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto zmluvy, bude predložený na rozhodnutie príslušnému 
Okresnému súdu v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb., 
v znení neskorších predpisov. 
 



4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán.  
 

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi. 
K odovzdaniu a prevzatiu staveniska zhotoviteľovi dôjde až po kontrole procesu zadávania 
zákazky zo strany poskytovateľa pomoci, resp. správcu programu.   

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 

7. Táto zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môže byť zverejnená na webovom sídle 
Správcu programu s názvom „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri 
a zhotoviteľ jedno vyhotovenie. 

8. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1:  Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela) v listinnej podobe 

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 

 

V ………………… dňa ...........     V ………………… dňa ...........  

 

Objednávateľ:                               Zhotoviteľ: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov  

 

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných 
subdodávateľov a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov nejestvujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 
6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov: 

 

Obchodný názov a 
sídlo subdodávateľa 

IČO, 
DIČ, IČ 

DPH 

Predmet 
subdodávky 

Rozsah 
subdodávky 

Osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa 

Meno a 
priezvisko 

Adresa Dátum 
narodenia 

       

       

       

 

V prípade potreby zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásiť zmenu subdodávateľa objednávateľovi 
min. 3 dni pred plánovanou zmenou.  Postupuje sa podľa § 41 Využitie subdodávateľov zákona č. 343/2015 
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

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

 

Za zhotoviteľa: 

 

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

 


