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Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1.1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
1.1.1 Názov organizácie: Obec Plaveč 
1.1.2 Sídlo organizácie: Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč 
1.1.3 IČO:   00330116 
1.1.4 Kontaktná osoba:  Ing. Ľubica Tomášová 
1.1.5 Mobil:   +421 907910242 
1.1.6 Telefón:   052 / 492 17 83,428 48 51 
1.1.7 e-mail   obstaravanie2013@gmail.com 

 
1.2 PREDMET ZÁKAZKY 

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč“ 

1.2.1 Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 214 664,86 €  

1.2.2 Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky sú stavebné práce – rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v  obci 
Plaveč. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania, vrátane vypracovaných technických špecifikácií,   
tvorí časť súťažných podkladov v bodoch D,E, príloha č. 3 (Opis predmetu obstarávania, Technická 
správa, Výkaz  výmer) 

1.2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný predmet – hlavný slovník :  
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45311000-0   
Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne   
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO 45311000-0;) 
Číselný kód  Odvetvovej klasifikácie ekonomických činností (OKEČ) – 45300); 
Číselný kód  štatistickej klasifikácie produktových činností (KP) – 503.5.45 
 

1.3 KOMPLEXNOSŤ PLNENIA ZÁKAZKY 

1.3.1 Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.  

1.3.2 V prípade, že uchádzač predloží ponuku na plnenie len časti zákazky, bude jeho ponuka  vylúčená. 
 
1.4 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

Predmet zmluvy bude financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja /ERDF/ 
prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast ( ďalej len OP KaHR) 
a rozpočtu obce na základe faktúr formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúr je 
60 kalendárnych dní odo dňa doručenia. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. 
 

1.5 ZMLUVA.    

1.5.1 Výsledkom podlimitnej zákazky bude Zmluva o dielo („ďalej len zmluva“) uzavretá v zmysle § 536 a nasl.                  
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na predmet zákazky, ktorý je 
podrobne vymedzený v časti D. Opis predmetu zákazky.   

Návrh Zmluvy o dielo sa nachádza v prílohe č. 2 súťažných podkladov. Vyplnený návrh zmluvy vrátane 
príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa a v súlade podľa bodu 1.5.2 
časti A týchto súťažných podkladov musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia , v prípade 
skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za člena skupiny. Zmluvu s prílohami musí uchádzač akceptovať Oprávnenie na 
podpísanie zmluvy bude kontrolované napr. z výpisom z obchodného, resp. živnostenského registra 
alebo iným relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená k 
tomuto úkonu.  

mailto:
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1.5.2 Požiadavky verejného obstarávateľa na obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v časti G súťažných 
podkladov, sú pre uchádzača záväzné a uchádzačom navrhované obchodné podmienky v zmluve ich 
musia v danom rozsahu obsahovať.  

1.5.3 Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie 
byť v rozpore s platnými právnymi predpismi. 

 
1.6 MIESTO A TERMÍN PLNENIA ZÁKAZKY 

1.6.1 Miesto plnenia zákazky:  Obec Plaveč, Prešovský kraj, okres Stará Ľubovňa 
 
1.6.2 Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na zhotovenie predmetu obstarávania alebo predpokladaný termín 

ukončenia zhotovenia diela: do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. 
 
1.7 OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ 

1.7.1 Uchádzač na účely zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina 
takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu 
a predložila ponuku. 

1.7.2 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa 
zadávania zákazky nemôže zúčastniť. 
 

1.8 PREDLOŽENIE PONUKY 

1.8.1 Uchádzač vloží kompletnú ponuku (pozostávajúcu z časti „Ostatné“ a časti „Kritériá“) do samostatnej 
nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti 
nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 4.1 pričom v zmysle § 39 ods. 
ZoVO v nadväznosti na § 100 ods. 1 písm. f) bod 1. ZoVO sa ponuka predkladá tak, aby 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“.  

 
1.8.2  Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Súčasťou ponuky musia byť: doklady a dokumenty 

požadované v oznámení a podľa týchto súťažných podkladov. 

1.8.3 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 4.1 osobne alebo poštovou zásielkou 
na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2. 

1.8.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 4.2.1. verejný obstarávateľ vydá 
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

1.8.5 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 4.2.2 
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

1.8.6 Verejný obstarávateľ odporúča predloženie ponuky vo formáte „.pdf“ na CD/DVD nosiči a tieto 
dokumenty by nemali obsahovať dôverné informácie a osobné údaje (v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. 
o ochrane osobných údajov), nakoľko tieto dokumenty bude potrebné zverejniť v zmysle § 9 ods. 7 ZoVO 
v CRDVO. Verejný obstarávateľ odporúča predložiť ponuku v elektronickej podobe, rozdelenú v zmysle 
bodu 16. súťažných podkladov na jednotlivé časti ponuky označenej ako „Kritériá“ a ako „Ostatné“ a tak 
aj na pamäťové média predložiť v tej ktorej obálke ponuky. Podrobný rozpočet ponuky predkladá 
uchádzač vo formáte MS Excel. 
 

1.9 VARIANTNÉ RIEŠENIE 

1.9.1  Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 

1.9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto variantné riešenie nebude zaradené 
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 
1.10 PLATNOSŤ PONUKY/ LEHOTA VIAZANOSTI PONUK 

1.10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, do  31.12.2014. 
1.10.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu obstarávateľa a začaté konanie o námietkach 

pred uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie 
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obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona 
o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie 
obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

1.10.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaný do uplynutia obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej 
lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 1.10.2. 
 

1.11 NÁKLADY NA PONUKU 

1.11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči 
verejnému obstarávateľovi.  

1.11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 4.2.2, sa uchádzačom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie vo verejnej obstarávaní. 

1.11.3 Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa zákazky, nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody. 
 
1.12    Rozdelenie predmetu zákazky  
 
1.12.1 Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje. Verejný obstarávateľ nepripúšťa rozdelenie 
           predmetu zákazky a predloženie ponuky na časti.  

 
Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 
 
2.1 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 

2.1.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom 
a uchádzačmi sa bude uskutočňovať  písomnou formou v štátnom (slovenskom) alebo českom jazyku, 
spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. 

2.1.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické 
prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, 
najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami tak, aby písomná forma 
dorozumievania bola doručená v zákonom alebo verejným obstarávateľom určených lehotách 
pre konkrétny úkon.  

2.1.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej 
v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. Pre komunikáciu platí § 16 ZoVO. 

 
2.1.4 Záujemcovia môžu komunikovať so splnomocneným zástupcom verejného obstarávateľa (zodpovednou 

osobou), vrátane žiadosti o vysvetlenie, len písomne (v listinnej forme) a to prostredníctvom pošty, faxom 
alebo v elektronickej podobe (mailom). Komunikácia môže prebiehať aj s verejným obstarávateľom – 
obcou Plaveč, ale odporúčame komunikáciu presmerovať na splnomocneného zástupcu pre rýchlosť 
komunikácie a vybavenia žiadostí zo strany záujemcov. Ak bude žiadosť doručená na inú adresu, ako na 
adresy uvedené v bodoch 2.1.4.1 a 2.1.4.2, bude sa na ňu prihliadať, ako by nebola doručená a nebude 
riešená.  
2.1.4.1 Verejný obstarávateľ: 
           Obec Plaveč 
             Hviezdoslavova 101/4 
             065 44 Plaveč, 
             kontaktná osoba: Ing. Štefan Murcko – starosta obce ( mob.: +421905 384 389, email: 

starosta.plavec@slnet.sk) 
2.1.4.2 Splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa:   
            LT – consult s.r.o.,  
            Duchnovičovo námestie 1,  
            080 01 Prešov;  
            kontaktná osoba: Ing. Ľubica Tomášová (mob.: +421907 910 242; email: 
            obstaravanie2013@gmail.com 
 

2.1.5 Súťažné podklady si budú môcť záujemcovia vyzdvihnúť na adrese (viď bod 2.1.4) od 8:00 do 11:30 vo 
všetky pracovné dni . 

mailto:starosta.plavec@slnet.sk
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2.2 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

2.2.1 V prípade potreby vysvetliť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 
sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie.  

2.2.2 Aby verejný obstarávateľ mohol zabezpečiť vysvetlenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, v zmysle §38 a § 100 ods. 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti 
o vysvetlenie, všetkým zainteresovaným záujemcom. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o 
vysvetlenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej 
dokumentácie, sa považuje požiadavka zaslaná verejnému obstarávateľovi najneskôr 6 pracovných dní 
pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk u splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa, 
na adrese uvedenej v bode 2.1.4. 

 

2.2.3 Ak požiadavka záujemcu o vysvetlenie  nebude zaslaná v lehote podľa bodu 2.2.2 tejto časti súťažných 
podkladov, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo na takúto požiadavku o vysvetlenie súťažných 
podkladov neodpovedať. 

2.2.4 Verejný obstarávateľ má, v zmysle § 34 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní, právo vo výnimočných 
prípadoch doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch. Takéto doplňujúce informácie budú 
oznámené všetkým záujemcom najneskôr šesť kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk. 

 
2.3 OBHLIADKA MIESTA PLNENIA ZÁKAZKY  

2.3.1 Obhliadka nie je potrebná. 
 
2.3.2 Uchádzači, ktorý prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dostanú informácie priamo 

u zodpovednej osoby na adrese, telefónnom čísle, alebo prostredníctvom elektronickej pošty             
na e-mailovej adrese uvedených v bode 1.1. súťažných podkladov. 

 
Časť III. 

Príprava ponuky 
 
3.1 JAZYK PONUKY 

3.1.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom( t.j. ďalej 
v slovenskom) jazyku alebo v českom jazyku.  

3.1.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia SR alebo ČR, musí ponuku (vrátane dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti) predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne doložiť preklad 
do štátneho jazyka. Ak sa u dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti zistí rozdiel 
v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom jazyku.  

3.1.3 Návrh zmluvy všetkých uchádzačov musí byť predložený v slovenskom jazyku a vypracovaný v zmysle 
právnych úprav platných v Slovenskej republike /napr. Obchodný zákonník SR, atď./ (v zmysle prílohy 
č.2 súťažných podkladov). 

 
3.2 OBSAH PONUKY 

3.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala dve samostatné časti, 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".   

3.2.1 Časť 1 s označením „Ostatné“ 

3.2.1.1 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre 
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu 
zákazky, ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, ponuka musí obsahovať aj  kompletný  samostatný 
zoznam členov skupiny dodávateľov s uvedením ich názvu – obchodného mena a adresy sídla/miesta 
podnikania a určenie člena skupiny, ktorý bude určený na komunikáciu s verejným obstarávateľom v 
mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu 
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obstarania. Určenie tohto člena sa vyžaduje predložiť vo forme  dokladu – plnej moci, ktorý bude 
podpísaný všetkými členmi skupiny dodávateľov a bude predložený ako originál.  

3.2.1.2 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými obstarávateľom; citované 
vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade 
skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 
konať v danej veci za člena skupiny, 

3.2.1.3 Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok 
účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž 
a podľa časti súťažných podkladov B Podmienky účasti uchádzačov, vrátane zoznamu takto 
predložených potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí byť podpísaný uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané 
každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 

3.2.1.4 Doklady uvedené v časti E znenia súťažných podkladov Technické požiadavky, na základe ktorých je 
možné vyhodnotiť požiadavky na predmet zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného 
osvetlenia v obci Plaveč“. 

3.2.1.5 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke 
s podpisom uchádzača, (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom) 
alebo osoby oprávnenej  konať v danej veci za člena skupiny, (oprávnená osoba preukazuje svoje 
oprávnenie konať priloženou úradne osvedčenou plnou mocou), 

 
3.2.1.6 Uchádzači sa nebudú zúčastňovať elektronickej aukcie (ďalej len „e – aukcie“), preto nie je potrebné, aby 

museli vo svojej ponuke uviesť e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v e – aukcii  

 

3.2.2 Časť 2 s označením „Kritériá“ 

3.2.2.1  Návrh na plnenie jednotlivých kritérií. Návrh na plnenie kritérií musí byť vypracovaný v požadovanom 
rozsahu na osobitnom dokumente podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov. Údaje uvedené v osobitnom 
dokumente – návrh na plnenie kritérií, musia byť totožné s údajmi uvedenými v ponuke a v návrhu 
zmluvy. V prípade rozdielnych údajov, uvedených v návrhu na plnenie kritérií (dokument podľa prílohy 
č. 1 týchto súťažných podkladov), v ponuke a v návrhu zmluvy, pri vyhodnocovaní ponúk podľa kritérií 
určených na vyhodnocovanie ponúk, sa budú vyhodnocovať údaje, uvádzané v ponuke a v návrhu 
zmluvy, a nie údaje uvádzané v osobitnom dokumente podľa prílohy č. 1. 

3.2.2.2 Súčasťou ponuky musí byť aj vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v zmysle prílohy č.3 
súťažných podkladov, ktorý musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom 
štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch a ktorý musí byť identický so zmluvnou cenou. V ocenenom Výkaze 
výmer – Rozpočte uviesť jednotkové ceny v € na 2 desatinné miesta a s výslednými cenami 
zaokrúhlenými príkazom round tiež na 2 desatinné miesta, resp. nastavením presnosti zobrazenia cien 
na 2 desatinné miesta, je potrebné predložiť v ponuke aj v elektronickej forme napr. na CD alebo DVD, 
v prevedení programu Excel. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer (jednotkovou 
cenou rovnou alebo vyššou ako 0,00 €), jednotlivé položky nemeniť ani nepridávať, resp. akokoľvek 
pozmeňovať Výkaz výmer, okrem prípadného zvýrazneného doplnenia textu jednotlivých položiek, 
v ktorých uchádzač použije ekvivalent výrobku, materiálu a pod.. V prípade odkazu na konkrétneho 
výrobcu v položke, je možné naceniť ekvivalent, ale je nutné predložiť doklad, že daná položka je 
kvalitatívne na rovnakej alebo vyššej úrovni. 

V prípade zistenia nezrovnalostí vo Výkaze výmer s PD uchádzač ocení súvisiace položky Výkazu výmer 
tak, že jednotkové ceny budú už zohľadňovať dodávku a montáž prác na úspešnú realizáciu stavebného 
diela - predmetu zákazky; zároveň zistené nezrovnalosti uvedie v poznámke pod oceneným Výkazom 
výmer - Rozpočtom. Upozorňujeme záujemcov/uchádzačov, aby vypĺňali obdŕžanú prílohu č.3 súťažných 
podkladov a nie inú; aby vypĺňali len bunky s jednotkovými cenami a aby nezasahovali do iných buniek 
(okrem už vyššie uvedeného), čím predídu súčtovým a ďalším chybám v predloženej ponuke.  

V cene jednotlivých stavebných objektov - predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady 
súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi. Cena 



Podlimitná  zákazka: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč“ 
 

 
Súťažné podklady Plaveč, január 2014  10/36 

v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH 20% a vrátane DPH v €) musí vychádzať 
z oceneného  

3.2.2.3. Vyplnený návrh zmluvy vrátane príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného 
obstarávateľa týchto súťažných podkladov a v súlade podľa bodu 1.5.2 časti A týchto súťažných 
podkladov musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia , v prípade skupiny dodávateľov 
musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
člena skupiny. Zmluvu s prílohami musí uchádzač akceptovať Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude 
kontrolované napr. z výpisom z obchodného, resp. živnostenského registra alebo iným relevantným 
dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená k tomuto úkonu.  

Uchádzač taktiež predloží čestné vyhlásenie k ZoD, v zmysle bodu G ods. 4 súťažných podkladov. 

 
3.3 ZÁBEZPEKA 

3.3.1    Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 
 

3.4 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

3.4.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o  cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná 
zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. 

3.4.2 Cenu – návrh na plnenie kritérií, uchádzač uvedie v prílohe č. 1 ako celkovú cenu za dodanie predmetu 
zákazky. Navrhovaná zmluvná cena je pevnou cenou a musí obsahovať cenu za celý požadovaný 
predmet obstarávania, súčet/sumár všetkých položiek podrobného rozpočtu a výkazu výmer 
predloženého v prílohe č. 3 súťažných podkladov,  D Opis predmetu obstarávania a E Technické 
požiadavky. 

3.4.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 

• navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, 
• sadzba DPH a výška DPH, 
• navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

3.4.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom  DPH, upozorní aj slovne („Nie sme platcom DPH“). 

 
3.5 VYHOTOVENIE PONUKY 

3.5.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom 
s nezmazateľným atramentom a pod. 

3.5.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť 
v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov 
(v zmysle bodu 3.2 toto platí len pre originálne vyhotovenie ponuky). 

3.5.3 Všetky doklady vystavené uchádzačom (ako napr. vyhlásenia, prílohy, návrh zmluvy a pod.) musia byť 
podpísané osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.  

3.5.4 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom ponuku zviazať v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny 
jednotlivých častí, teda musí tvoriť jeden celok, za ktorý sa považuje knižná väzba, hrebeňová väzba 
doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou záujemcu, alebo 
rýchloviazač doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený 
pečiatkou záujemcu. Ďalej verejný obstarávateľ uchádzačom odporúča, aby všetky listy ponuky boli 
očíslované a aby ponuka bola nerozoberateľne zviazaná. Vo vlastnom záujme uchádzačov 
požadujeme aby každý list ponuky bol podpísaný alebo parafovaný osobou oprávnenou konať v mene 
záujemcu a očíslovať vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie s 
abecednými znakmi. Ponuka by mala obsahovať zoznam dokladov a dokumentov predkladaných 
uchádzačom, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. 
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3.5.5 Verejný obstarávateľ požaduje okrem predloženia ponuky v origináli súčasne predloženie kópie ponuky 
na elektronickom nosiči v zmysle a rozsahu podľa Usmernenia k zasielaniu dokumentácie z verejného 
obstarávania vydaného Úradom pre verejné obstarávanie na webovej stránke www.uvo.gov.sk sekcia 
Metodika. Kópia ponuky na elektronickom nosiči bude uchádzačom predložená vo formáte PDF 
vo verzii po označení obchodného tajomstva a dôverných informácií v dokumentoch ponuky. V prípade, 
ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné údaje alebo iné informácie, ktoré uchádzač 
považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje 
anonymizovať (napr. začierniť) v súlade s platnými právnymi predpismi. Podrobný rozpočet ponuky 
predkladá uchádzač vo formáte MS Excel, rovnako ako aj každú prípadnú ďalšiu zmenu tohto rozpočtu.  

 
Časť IV. 

Predkladanie ponúk 
 
4.1 OZNAČENIE OBALOV PONÚK 
4.1.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
4.1.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   
4.1.2.1 Adresu uvedenú v bode 4.2.1, 
4.1.2.2 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, (v prípade predkladania ponuky 

skupinou dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania lídra 
skupiny, splnomocneného člena), 

4.1.2.3 Označenie „PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, 
4.1.2.4 Označenie heslom: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč“ 
 
4.2 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

4.2.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: 
                   Názov:  LT – consult s.r.o. 

Sídlo:          Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov  
4.2.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 17.2.2014 o 9:00 hod.  
4.2.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 4.2.2 sa vráti 

uchádzačovi neotvorená a nebude predmetom vyhodnocovania v tejto zákazke. 
4.2.4 Lehota na predkladanie žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov uplynie  17.2.2014  
             o 9:00 hod.  
4.2.5 Upozorňujeme uchádzačov, že lehota na podanie vysvetlenia súťažných podkladov uplynie  verejnému 

obstarávateľovi dňa 10.02.2014, preto odporúčame uchádzačom prevziať súťažné podklady pred týmto 
dátumom. Po tomto dátume, už nebudú verejným obstarávateľom poskytované informácie k súťažným 
podkladom i keď bude možné o súťažné podklady naďalej žiadať. 

4.2.6 Ak vonkajšia obálka/obal ponuky nebude zalepený a označený tak, ako je to uvedené v bode. 4.1 
            verejný obstarávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne doručenie alebo za predčasné 
            otvorenie obálky/obalu s ponukou. 
 
4.3 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

4.3.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať najneskôr do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2. 

4.3.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej 
žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom 
alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 4.2.1 a doručením novej ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2  a na adresu podľa bodu 4.2.1. 

 
Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
 
5.1 OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI 

5.1.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 17.2.2014 o 10:00 hod. na adrese 
  LT – consult s.r.o. 

               Duchnovičovo námestie 1, 080 01 Prešov  
 
5.1.2 Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa 17.02.2014 o 10:00 hod. (podľa bodu 

1.10.4), za splnenia podmienok uvedených v § 41 ods. 1 ZoVO. Komisia najskôr overí neporušenosť 

http://www.uvo.gov.sk/
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jednotlivých doručených ponúk v lehote na predkladanie ponúk a následne ich postupne otvorí v poradí, 
v akom boli predložené, vrátane otvorenia častí „Ostatné“. Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie 
časti ponuky „Ostatné“ je neverejné v zmysle § 100 ods. 1 písm. f) bod 1. v nadväznosti na § 41 ods. 1 
ZoVO. Komisia každú otvorenú časť ponuky označenú ako „Ostatné“ označí poradovým číslom v tom 
poradí, v akom bola predložená.  

 
5.1.3 Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“, za splnenia podmienok uvedených v § 41 ods. 1 

ZoVO, vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to v mieste a v čase, ktoré 
verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom v zmysle § 41 ods. 3 ZoVO. Medzi odoslaním oznámenia a 
otváraním časti ponúk, označených ako „Kritériá“, musí byť aspoň 5 pracovných dní. Verejný 
obstarávateľ umožní účasť na otváraní častí ponúk, označených ako "Kritériá" všetkým uchádzačom, 
ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená a to: 
štatutárnemu zástupcovi uchádzača alebo ním písomne poverenej osobe. Uchádzač (fyzická osoba), 
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní 
ponúk preukazom totožnosti; poverený zástupca uchádzača sa takisto preukáže preukazom totožnosti 
a odovzdá splnomocnenie na zastupovanie. Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako 
"Kritériá" a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy 
na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie 
ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako "Kritériá" sa nezverejňujú. Každú 
otvorenú časť ponuky, označenú ako „Kritériá“ komisia označí rovnakým poradovým číslom ako časť 
ponuky, označenú ako „Ostatné“, predloženú tým istým uchádzačom.  

 
5.1.4 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola 

vylúčená, bude najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania ponúk označených ako „Kritéria“ doručená 
zápisnica z otvárania obálok s ponukami, s uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich obchodných 
mien, adries alebo sídiel a ich návrhov na plnenie jednotlivých kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených 
obstarávateľom na hodnotenie ponúk v zmysle §41 ods. 3 ZoVO.  

 
5.2 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

5.2.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk 
a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby 
verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytnúť 
alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám. 

 
5.2.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 

bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom 
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 
Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.). 

 
5.2.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu 

uchádzačov. 
 
5.2.4 Uchádzač a záujemca, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli 

byť postupom obstarávateľa dotknuté, môže využiť revízne postupy podľa zákona 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
5.3         PRESKÚMANIE PONÚK 
5.3.1    Verejný obstarávateľ zriadi na neverejné aj verejné otváranie ponúk v zmysle § 41, § 100 ods. 1 písm. g) 

v nadväznosti na § 42 a § 40 ZoVO. Pri jej zriaďovaní postupuje podľa § 40 ZoVO.  
 
5.3.2    Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

a) boli doručené v lehote predkladania ponúk, 
b) obsahujú náležitosti uvedené v bode 3.2 a 4.1 
c) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže 

a v týchto súťažných podkladoch.. 

5.3.3   Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve a v týchto 
súťažných podkladoch. Uchádzači, ktorých ponuky sú v rozpore s vyššie uvedeným budú vylúčení. 
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5.3.4     Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu 
ich vylúčenia. 

 
5.3.5  HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

5.3.5.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti  B. posudzuje verejný obstarávateľ 
splnením podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie ponúk 
a súťažnými podkladmi predložením časti ponuky označenej ako „Ostatné“. 

5.3.5.2 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
uchádzačov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich 
spoločníkov. 

5.3.5.3 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie 
alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť 
ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač alebo záujemca musí odoslať vysvetlenie alebo 
požadované doplnenie predložených dokladov do a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, 
ak verejný obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie 
prostredníctvom poštovej prepravy alebo b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie, 
pokiaľ verejný obstarávateľ a obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. 

5.3.5.4 Verejný obstarávateľ  vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak 
a) nesplnil podmienky účasti, 
b) predložil neplatné doklady, 
c) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do piatich 
pracovných dní alebo, 
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

5.3.5.5  Neplatnými dokladmi sú doklady, 
a) ktorým uplynula lehota platnosti, 
b) ktoré sú neúplné alebo 
c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené. 

5.3.5.6 Uchádzača z členského štátu, ak je v krajine svojho sídla oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, 
verejný obstarávateľ nevylúči z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej 
činnosti určitá právna forma. 

5.3.5.7 Verejný obstarávateľ  bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu 
a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e). 

 
5.4 OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

5.4.1 Záujemca, uchádzač, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli 
byť dotknuté postupom obstarávateľa, môže podľa § 136 ods. 1 písm. a) až c) ZoVO podať verejnému 
obstarávateľovi žiadosť o nápravu. Tá musí byť podaná v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom 
obstarávaní.  

 
5.4.2    Záujemca alebo uchádzač, ktorý podľa bodu 5.4.1 podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť 

o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného 
stanoviska verejného obstarávateľa ku podanej žiadosti o nápravu, podať podľa § 138 ods. 2 písm. a) až 
c) zákona o verejnom obstarávaní námietku proti postupu verejného obstarávateľa. Námietku môže 
podať aj v zmysle § 138 ods. 2 písm. d) až g) ZoVO. Námietka musí byť podaná v súlade s 
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.  

 
5.5 MENA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

5.5.1 Uchádzač uvedie všetky ceny v eurách. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať 
v mene €. 

5.5.2 Ak budú v inej mene ako €, ekvivalent finančnej sumy uvedený v inej mene ako eur, bude prepočítaný 
platným kurzom NBS inej meny k eur k dátumu zverejnenia tohto oznámenia.   
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5.6 HODNOTENIE PONÚK 

5.6.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 4.1. a 4.2. a neboli z verejnej 
súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a spôsobom určeným v časti C súťažných 
podkladov „Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.“ 

5.6.2 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť 
k jej zmene. Za zmenu sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

5.6.3 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia 
verejného obstarávateľa môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, 
ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich 
pracovných dní od doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu 
týkať najmä: 
a) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na 

poskytnutie služby, 
b)   osobitosti služby navrhovanej uchádzačom, 
c)   súladu so zákonom, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných 

v mieste poskytnutia služby navrhovanej uchádzačom 
d)   možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 

5.6.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 5.6.2 
alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. 
Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú 
konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať skôr ako päť 
pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. 

5.6.5 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku ak uchádzač: 
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky o vysvetlenie ponuky uchádzačom v lehote 

piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu, 
b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 5.6.2 
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v určenej lehote, 
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia 

mimoriadne nízkej ponuky alebo 
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa 

bodu 5.6.3. 
5.6.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
 
5.7 ELEKTRONICKÁ AUKCIA 

 
5.7.1 neuplatňuje sa 

 
Časť VI. 

Prijatie zmluvy 
 
6.1 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

6.1.1 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom 
oznámi, že neuspeli. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia ponuky.  

 
6.1.2   Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 

účasti skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, ak 
dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti  
ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej 
vety postupuje verejný obstarávateľ podľa § 33, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti.  

 
6.2 UZAVRETIE ZMLUVY 

6.2.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované. 
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6.2.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov 

6.2.3 V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov a verejný obstarávateľ prijme jeho ponuku, 
uchádzač je povinný predložiť pred podpisom zmluvy Zmluvu preukazujúcu zmluvný vzťah skupiny 
dodávateľov (a ich podiel na plnení predmetu obstarávania) v takom zložení, ako predkladali ponuku. V 
prípade, že takýto uchádzač nie je schopný predložiť Zmluvu preukazujúcu  zmluvný vzťah skupiny 
dodávateľov, bude vylúčený a nahradený uchádzačom nasledujúcim v poradí hodnotenia ponúk. 

6.2.4 V prípade, ak úspešný uchádzač prestane plniť svoje záväzky v súlade so zmluvou o dielo (napr. 
nedostatočná komunikácia a spolupráca, nedôsledné dodržiavanie termínov), verejný obstarávateľ 
(objednávateľ) má právo od zmluvy odstúpiť.   

 
Časť VII. 

Zrušenie použitého postupu. 
 

7.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť podlimitnú zákazku, ak nastanú skutočnosti v § 46 bod 1) alebo 
bod 2). 

7.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť podlimitnú zákazku v prípade zmeny financovania predmetu 
zákazky zo strany verejného obstarávateľa. 
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B.  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
B.  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 
1. PODMIENKY ÚČASTI – OSOBNÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
PODĽA § 26 ZoVO A PODĽA VÝKLADOVÉHO STANOVISKA Č. 10/2013 K OSOBNÉMU POSTAVENIU 
PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. 
 
1.1   Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 ZoVO.  
 
a) § 26, ods. 1,písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 

odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za 
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo 
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 

b) § 26, ods. 1,písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 

c) § 26, ods. 1,písm. c) - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku 

d) § 26, ods. 1,písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

e) § 26, ods. 1,písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 
f) § 26, ods. 1,písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku alebo žiadosť 
o účasť. 

g) § 26, ods. 1,písm. g) - nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané porušenie odborných 
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

h) § 26, ods. 1,písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je 
osobou, 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou 
osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou 
osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol 
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom,  
      alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou 

osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz  
      účasti vo verejnom obstarávaní, 

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne 
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

i) § 26, ods. 1,písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, 
ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha 
výkonom rozhodnutia, 

j) § 26, ods. 1,písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, 
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia. 

 
Uvedené podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 ZoVO. 
Požadované doklady musia byť predložené v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách v rozsahu, forme a 
platnosti v zmysle ZoVO.  
 

1.2  Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu, nie starším ako tri mesiace 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
f)  písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 
g) písm. h)  čestným vyhlásením 
h) písm. i) a j) čestným vyhlásením 

 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení účinnom od 01.07.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o 
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.06.2013 a ktorému ÚVO vydal výpis zo zoznamu 
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podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať 
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní.  
 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení účinnom do 30.06.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o 
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.06.2013 a ktorému ÚVO vydal potvrdenie o zapísaní do 
zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať toto 
potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj 
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) ZoVO, ak ani tento údaj potvrdenie 
neobsahuje.  
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení 
účinnom do 30.06.2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie 
splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) ZoVO, t.j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 
2 písm. g), príp. aj písm. h) tohto zákona].  
 
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť doklady podľa §26 ods. 2 
ZoVO na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §26 ods. 1 ZoVO. 
 
1.3  Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z 

dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla. 

1.4  Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto 
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred 
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa 
predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 

1.5   Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa  
        osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.  
        Ak viac osôb tvorí štatutárny orgán, alebo sú členmi štatutárneho orgánu doklady, podľa bodov 1.1. a 1.2. 
        predkladajú všetky osoby štatutárneho orgánu. 
1.6  Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady,  
         preukazujúce splnenie podmienok účasti,  doručí verejnému  obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 

ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. 
Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 

Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľa § 32 ods. 6 ZoVO: preukázanie osobného postavenia 
vyplýva taxatívne z príslušných ustanovení ZoVO.  
 
2. PODMIENKY ÚČASTI – FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV 
 
2.1.    Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní:  
a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť Výpis z bankového účtu s minimálnym 
zostatkom vo výške 200 000,00 € alebo prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru vo 
výške 200 000 € bez DPH. Predložený doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk. 
b) Uchádzač predloží vyjadrenie každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorých má 
podnikateľský účet, ktorým preukáže, že za posledné tri roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo 
začatia prevádzkovania činnosti nebol v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, 
ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, príp. z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov.  
c) Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie 
banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. 
 
Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený kurzom NBS v deň uverejnenia 
tohto oznámenia. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - 
ekonomické a finančné postavenie, spoločne. 
 
2.3. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní:  
Uchádzač predloží doklad v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) ZoVO: prehľad o celkovom (súhrnnom) obrate v oblasti, 
ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku 
alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  
Verejný obstarávateľ požaduje, aby výška celkového obratu uchádzača v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka 
spolu za predchádzajúce tri roky (2013, 2012, 2011) za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti bola 600 000 € bez DPH. Uchádzač splnenie tejto podmienky účasti preukazuje napr. 
predložením výkazov ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky za 
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V predložených účtovných 
výkazoch verejný obstarávateľ odporúča zvýrazňovačom vyznačiť riadky z ktorých sa skladá celková 
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čiastka/výška obratu uchádzača za príslušný rok, alebo vo forme vyhlásenia, ktoré musí byť podpísané 
štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. 
Verejný obstarávateľ, za splnenia podmienok § 27 ods. 3 ZoVO, uzná aj iné rovnocenné doklady, ktoré majú 
požadovanú výpovednú hodnotu, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie. 
 
Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koeficient určený kurzom NBS v deň uverejnenia 
tohto oznámenia. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - 
ekonomické a finančné postavenie, spoločne.  
 
Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, v tomto prípade musí 
uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi 
osoby, ktorej postavenie využíva na preukazovanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť 
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok 
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie  
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač 
alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania rámcovej 
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie 
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal.  
 
Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným  
dokladom, verejný obstarávateľ môže uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické 
postavenie. 
 
Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce 
splnenie podmienok účasti,  doručí verejnému  obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Nepredloženie dokladov v tejto 
lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona 
o verejnom obstarávaní: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, či technickej a odbornej 
spôsobilosti je možné vyžadovať doklady, z ktorých sa dá primerane zistiť uchádzačova alebo záujemcova 
situácia alebo spôsobilosť vykonávať určitú činnosť. Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby plnenie zmluvy 
bolo zabezpečované spôsobilým zmluvným uchádzačom, ktorý je schopný zabezpečiť plnenie služby v rozsahu 
a v kvalite požadovanej verejným obstarávateľom.    
 
3. PODMIENKY ÚČASTI – TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ UCHÁDZAČOV  
 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú  
spôsobilosť ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojej technickej alebo odbornej 
spôsobilosti schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. 
Uchádzač predkladá originálne doklady alebo ich úradne overené kópie.  
Požadovanú technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže: 
 
3.1. Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: Zoznamom uskutočnených stavebných prác 
zrealizovaných za predchádzajúcich päť rokov (2009, 2010, 2011, 2012, 2013) , doplnený potvrdeniami o 
uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia 
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok,  ak odberateľom 
       1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
       2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také 
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, 
doplneným dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
Týmto spôsobom uchádzač preukáže realizáciu minimálne 5 zákaziek týkajúcich sa stavebných prác rovnakého 
alebo podobného charakteru predmetu zákazky za posledných päť rokov (2009 – 2013), aspoň jedna v min. 
hodnote 195 000,00 € bez DPH. Za práce rovnakého alebo podobného charakteru sa budú považovať práce na 
modernizácii a rekonštrukcii verejného osvetlenia s výmenou káblových rozvodov a RVO vrátane riadiaceho 
systému.  Verejný obstarávateľ požaduje, aby aspoň 1 referencia v min hodnote 195 000 EUR. 
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona o 
VO: Účelom požiadavky na predloženie zoznamu uskutočnených stavebných prác v predchádzajúcom období, 
ako jednej z podmienok účasti týkajúcej sa technickej spôsobilosti, ako aj minimálnej požadovanej úrovne 
štandardov, je najmä preukázanie skutočnosti, či mal uchádzač v tomto období dostatočnú materiálnu a 
personálnu vybavenosť, či je spoľahlivý a technicky spôsobilý zrealizovať predmet zákazky.  
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3.2 podľa § 28 ods. 1 písm. c) zákona č.25/2006 Z .z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 
údaje o technikoch, ktorí budú zodpovední za kontrolu kvality.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
Uchádzač predloží  osvedčenia o odbornej spôsobilosti - min. 1 technika , ktorý má príslušné oprávnenia o 
odbornej spôsobilosti „revízny technik“ na odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradeného technického 
zariadenia elektrického podľa §24 vyhlášky 508/2009 Z. z.  (fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a 
odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané)  
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný 
dôkaz predložený uchádzačom alebo záujemcom. 
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti, 
vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne štandardov požaduje, aby  sa verejného obstarávania zúčastnili 
len kvalitní uchádzači, ktorí majú prepracovaný aj systém kvality na stavenisku počas realizácie predmetu 
zákazky. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky. 
  
3.3 podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona č.25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 
zoznamom pracovníkov s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pre vedenie zákazky ako 
elektrotechnik na riadenie činnosti a riadenie prevádzky.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov  
Uchádzač musí preukázať, že ním navrhnuté osoby spĺňajú nasledujúce minimálne požiadavky:  
3.3.1  Minimálne 1 stavbyvedúci s odbornou spôsobilosti pre výkon činnosti zameranie/kategóriu: líniové 

a  energetické stavby. 
Osvedčenie pre výkon činnosti zameranie/kategóriu: líniové a energetické stavby, ako fotokópiu dokladu s 
originálnym podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej 
spôsobilosti vydané.  

Uchádzač so sídlom v SR predkladá potvrdenie o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavbyvedúceho, 
vystavené a potvrdené SKSI pre odborné zameranie/kategóriu: líniové a energetické stavby. Verejný 
obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie, vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný dôkaz 
predložený uchádzačom alebo záujemcom.  
3.3.2  Minimálne 1 pracovník s odborným zameraním podľa §23 vyhlášky 508/2009  – Elektrotechnik na 

riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky. Zároveň uvedení pracovníci musia mať osvedčenie o 
odbornej spôsobilosti pre práce pod napätím podľa STN 50 110-1 pre práce pod napätím, nakoľko verejný 
obstarávateľ požaduje prevedenie prác bez vypnutia NN siete.  

Uchádzač predkladá predmetné osvedčenie, ako fotokópiu dokladu s originálnym podpisom a odtlačkom 
pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti vydané.  
 
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie, vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný 
dôkaz predložený uchádzačom alebo záujemcom. 
 
3.4 podľa § 28 ods. 1 písm. j)  
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky uvedenej v tomto bode predmetu zákazky dokladom v zmysle § 28 
ods. 1 písm. j) ZoVO t.j. predloženie údajov o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k dispozícii 
na uskutočnenie predmetu zákazky.  
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača preukázanie sa zoznamom minimálneho strojného vybavenia pre 
realizáciu predmetu zákazky.  
 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti :  
Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účasti, vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne 
štandardov požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len kvalitní uchádzači, dostatočne strojne, 
technicky a výrobne vybavení uchádzači, ktorí disponujú min. predpísaným strojovým, technickým a výrobným 
vybavením potrebným pre realizáciu predmetu zákazky (s predpísaným technickým riešením), čo je predpoklad 
kvalitnej a dostatočne rýchlej realizácie stavebných prác v zmysle maximálnej lehoty na realizáciu. Podmienka 
účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k preukázaniu schopnosti a spôsobilosti vykonávania predpísaných 
stavebných prác uchádzačom požadovanom rozsahu, požadovanej kvalite a tým k bezproblémovej realizácii 
predmetu zákazky. 
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4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa 
preukázanie podmienok účasti podľa § 28 za všetkých členov skupiny spoločne. Splnenie podmienky účasti 
podľa § 26 ods. 1 preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.  
 
V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity 
inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, v tomto prípade musí uchádzač 
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej 
postavenie využíva na preukazovanie technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 28 ods.2. Túto skutočnosť 
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok 
osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie  
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa       § 26, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania 
rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto 
plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie 
preukázal.  
 
Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov, alebo iný 
dôkaz predložený uchádzačom alebo záujemcom. 
 
Splnenie podmienok účasti (doklady podľa bodov 1. , 2. a 3. a bodu III.1) Výzvy na predkladanie ponúk) možno 
preukázať aj spôsobom podľa § 32 ods. 11 ZoVO - čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač, resp. 
uchádzači podľa § 44 ods. 1 ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
 
Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača, resp. uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí, požadovať predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v požadovanom 
rozsahu, forme a platnosti zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle bodov 1. , 2. a 3. súťažných podkladov (v 
prípade, ak už skôr nepredložili požadované doklady), a to v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy verejného obstarávateľa. Ďalej platia ustanovenia § 44 ods. 1 ZoVO. 
 
Ekvivalent finančnej sumy uvedený v inej mene ako eur, bude prepočítaný platným kurzom NBS inej meny k eur 
k dátumu zverejnenia tohto oznámenia. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom prepočet bude uvedený na 
samostatnom liste hneď ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú požadované údaje tak, že k 
sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v eur a platný kurz.  
 
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých dokladov uvedených podľa bodov II. a 
 III. oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných podkladov, ak nie je určené inak. 
 
V súlade s § 19 ods. 3 zákona o verenom obstarávaní splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo 
územia Slovenskej republiky doklady podľa §27 a §28 musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 
musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa 
zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom (slovenskom) jazyku. 
  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak cena za predmet zákazky bude výrazne presahovať 
finančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky), ktorý bude mať verejný obstarávateľ na jej úhradu. 
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením 
o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.  
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C.  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK  A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je  najnižšia cena, t.j. konečná cena, resp. cena celkom za celý 

predmet zákazky v € (EURO) vrátane DPH, vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 3.4.2 časti súťažných 
podkladov A. Pokyny pre uchádzačov = 100 %. 

 
Pravidlá uplatnenia jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky:  
 
• kritérium 1.1: najnižšia cena celkom predmetu zákazky v € s DPH, resp. konečná cena = 100 %.  
 
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH, resp. konečnou cenou. Poradie 
ostatných ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena – nižšie poradové miesto). 

2 Uchádzač uvedie návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk predmetu zákazky, stanovených verejným 
obstarávateľom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a tejto časti súťažných podkladov podľa 
prílohy č.1 – Návrh na plnenie kritéria tejto časti súťažných podkladov.  

 
 

3. Hodnotenie splnenia požiadaviek 

3.1 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet 
zákazky a preverí, či uchádzačom navrhované vlastnosti predmetu zákazky, ktoré uchádzač 
predložil v ponuke, sú v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa.  

3.2 Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa vylučovacím 
spôsobom, a to SPLNIL (A) / NESPLNIL (N). 

3.3 Tí uchádzači, ktorí boli pri posudzovaní splnenia požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, 
hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky. 

3.4 Ponuka, ktorej predmet nebude spĺňať čo i len jednu požiadavku uvedenú v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania a v súťažných podkladoch, bude z podlimitnej zákazky vylúčená a nebude 
sa vyhodnocovať. 
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D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
 
 

 
1.1. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Plaveč 
 
1.2. Spoločný slovník obstarávania (CPV) - Hlavný predmet - Hlavný slovník: 45311000-0 
 
1.3. Druh zákazky a miesto uskutočňovania zákazky: obec Plaveč 
  
1.4. Opis zákazky:. 
 

Podrobný popis zákazky: 
 
Podrobný popis zákazky uvádza verejný obstarávateľ v Technickej správe ktorá je súčasťou súťažných 
podkladov a vo výkaze výmer bez uvedenia cien, ktorý tvorí minimálnu požadovanú úroveň výkonnostných 
a funkčných štandardov na predmet zákazky ako aj  dostatočný  základ pre zostavenie relevantnej a presnej 
cenovej ponuky.  
Technické otázky k predmetu obstarávania môže uchádzač adresovať poštou alebo mailom na adresu:  
LT – consult s.r.o.,  
Duchnovičovo námestie 1,  
080 01 Prešov;  
Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Tomášová (mob.: +421 907910242;email: obstaravanie2013@gmail.com).  
 
Podmienky verejného obstarávateľa na predmet zákazky reglementujúce minimálnu úroveň záručného 
a pozáručného servisu ako i údržbu predmetu zákazky: 
  
1/ Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzača pravidelný preventívny bezplatný servis verejného 

osvetlenia počas doby minimálne 60 mesiacov od podpisu Zmluvy o Dielo. 
2/ V rámci záručného a pozáručného servisu si verejný obstarávateľ vyhradzuje podmienkou nástupu 

na servisný zásah do 48hodín  po nahlásení poruchy, ako aj dodávku náhradných dielov do 7 dní 
od nahlásenia poruchy. 

mailto:
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E.  TECHNICKÉ POŽIADAVKY 
 
1. Technické požiadavky definované nižšie boli spracované na základe  Technickej správy projektovej 

dokumentácie, spracovanej Ing. Mačej v 6/2013 Všetky predložené výrobky musia spĺňať relevantné 

technické požiadavky pre predkladaný výrobok. V prípade potreby, resp. odkazu na konkrétneho výrobcu 

v položke, je možné naceniť ekvivalent, avšak je nutné predložiť doklad, že daná položka je kvalitatívne na 

rovnakej alebo vyššej úrovni. V prípade nesplnenia min. požiadaviek na zadané parametre nebude verejný 

obstarávateľ takýto výrobok akceptovať a ponuka uchádzača bude z procesu verejného obstarávania 

vylúčená 

2.   Uchádzač predloží zoznam ekvivalentných položiek vo forme tabuľky. 
 

 
Technické požiadavky na LED svietidlo : 
 
ü Svietidlá musia byť vyrobené v súlade s normami:  

STN EN 60 598-1+A1  
STN EN 60 598-2-3 1996  
STN EN 60 598-2-1  
STN EN 55 015  
STN EN 61 547  
STN EN 61 000-3-2 

ü Svietidlá musia byť na báze LED diód (komplexné vyhotovenie – požadujú sa svietidlá, ktoré sú 
konštrukčne vyhotovené pre svetelný zdroj typu LED. (Teda nie svietidlá, u ktorých je nahradený 
pôvodný svetelný zdroj za LED diódy).  

ü Merný svetelný výkon svietidla (nie LED diód) musí byť minimálne 91 lm/W.  
ü Teplota farieb svetelného zdroja (chromatičnosť) musí byť maximálne 4000K.  
ü Svietidlo musí byť vybavené zariadením pre kompenzáciu poklesu účinnosti LED a udržateľnosti 

svetelného toku po celú dobu životnosti.  
ü Index podania farieb musí byť minimálne Ra = 70.  
ü Svietidlá musia byť konštrukčne riešené pre beznástrojovú údržbu.  
ü Svietidlo musí byť vybavené možnosťou odpojenia prívodu elektriny pri otvorení svietidla.  
ü Svietidlo musí byť technologický vybavené pre vyrovnávanie tlaku vo vnútri svietidla a vonku pre ľahké 

otváranie svietidla a zabráneniu deformácie tela svietidla.  
ü Povrchová úprava svietidla musí byť možná v rôznych farebných prevedeniach metódou vypaľovaného 

polyesterového laku.  
ü Svietidlá musia obsahovať elektronický predradník s PFC korekciou ( Power factor correction).  
ü Vyhotovenie svietidla musí zabezpečiť pasívne chladenie t.j. dobré odvádzania tepla z elektronickej časti 

a LED modulu a zároveň svietidlo musí byť vybavené aj aktívnou ochranou proti prehriatiu svietidla 
(napr. automatické zníženie výkonu pri určitej kritickej hodnote teploty). 

ü Pre optimalizáciu distribúcie svetelného toku musí byť možne nastavenie sklonu svietidla v rozsahu min. 
-10° až 10°.   

ü Optický systém svietidla musí byť osadený v ľahko vymeniteľnom module vysokokvalitnými výkonnými 
LED diódami zakrytými šošovkami pre lepšiu distribúciu svetelného toku. Pre zabránenie rozptylu svetla 
do horného polpriestoru vplyvom usadzovania nečistôt musí byť použité ploché sklo.  

ü Mechanické prevedenie musí zaručiť životnosť svietidla po dobu minimálne 25-tich rokov a garanciu jeho 
vlastností, najmä stálosť svetelne technických parametrov, minimálne po dobu 15-tich rokov.  

ü Krytie svietidla musí byť minimálne IP66. Vysoké krytie svietidlá proti vniknutiu pevných častí a vody 
zaručuje stabilitu mechanických i optických parametrov svietidlá, odolnosť svietidlá proti vniknutiu prachu 
a vlhkosti dovoľuje použitie moderných elektronických komponentov do svietidla a zvyšuje prevádzkovú 
spoľahlivosť svietidlá.  
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ü Celo hliníkové svietidlo s odolnosťou proti mechanickému poškodeniu minimálne stupeň IK 08 – Vysoká 
mechanická pevnosť svietidlá zaručuje jeho odolnosť proti útokom vandalov, pádu konárov stromov 
či pádu ľadu a snehu zo striech domov a pod. 

ü Rovnaké designové prevedenie pre rôzne výkonové rady od 15W – 400W príkonu svietidla. 
 

Technické požiadavky na Rozvádzač verejného osvetlenie (RVO) s reguláciou : 
 
§ 1 Hlavný istič s B charakteristikou. 

§ Pomocný kontakt hlavného ističa pre kontrolu jeho stavu. 

§ Priestor pre inštaláciu hlavného merania. 

§ Elektromer s komunikačným modulom. 

§ Istený ovládací obvod (napájanie cievky hlavného stýkača) 6A/B. 

§ Istený napájací obvod (napájanie riadiaceho modulu) 6A/B. 

§ Istený zásuvkový obvod (zásuvka 230VAC) 16A/B. 

§ Istený svetelný obvod (1x žiarivkové osvetlenie RVO 8W) 1A/B. 

§ Spínač miestneho ovládania. 

§ Dverný kontakt 

§ Riadiaci modul s programovým vybavením pre riadenie a dozor nad sieťou VO s komunikáciou 

pomocou SMS. 

§ Elektromer s komunikačným modulom. 

§ Príslušenstvo (akumulátor, anténa, siréna). 

§ Stýkač s pomocnými kontakty pre kontrolu jeho stavu. 

§ Vývodové ističe s charakteristikou B. 

 

Funkcie dozoru a riadenia pre ovládanie RVO: 
 

v Zapínanie a vypínanie RVO na základe astrokalendára alebo diaľkového povelu. 

v Blokovanie RVO na základe diaľkového povelu. 

v Dozor nad stavom hlavného ističa. 

v Dozor nad stavom dverného kontaktu. 

v Dozor nad napájacím napätím a jeho hodnotou. 

v Dozor nad stavom hlavného stýkača v závislosti na prevádzkovom stave. 

v Odčítanie stavu elektromeru. 

v Meranie spoločného prúdu a napätia pre jednotlivé vývody s možnosťou užívateľsky (diaľkovo) meniť 

hraničné stavy dozoru. 

Technické požiadavky na systém regulácie a riadenia verejného osvetlenia : 
Funkcie monitoringu a riadenia systému verejného osvetlenia : 

•       vzdialená kontrola aktuálneho stavu jednotlivých častí VO 
•       nastavovanie parametrov riadiaceho procesu pre každé jednotlivé svietidlo alebo skupinu svietidiel a 

to vzdialene, bez potreby osobnej prítomnosti technika v danej lokalite 
•       pružnosť možnej reakcie na vzniknutý problém (servisná organizácia) 
•       merania základných elektromerných hodnôt a následná diagnostika 
•       vzdialené nastavovanie režimov svietenia – možnosť pružnej reakcie na potreby obce 
•       online zber dát o prevádzke a stave VO a zabezpečenie ich archivácie 
•       okamžitá reakcia na možné krízové situácie, bez potreby cesty ku ovládaniu VO 
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Ovládací a riadiaci systém  sústavy VO musí zaistiť spoľahlivé a efektívne zapínanie a vypínanie osvetľovacej 
sústavy spolu s možnosťou kontroly elektrických veličín (príkonu), dôležitých pre ekonomické vyhodnotenie 
prevádzky pomocou dispečerskej činnosti. 
 
Dispečing túto časť predstavuje webové rozhranie, ktoré v spolupráci s SCADA aplikáciou vykonáva správu 
a distribúciu prevádzkových a poruchových hlásení, a pomocou ktorého sa vykonáva správa, dozor, riadenie 
svetelných bodov a jednotlivých RVO. Funkcie jednotlivých častí systému nie sú priamo zviazané s funkčnosťou 
ostatných častí, čo v praxi znamená, že keď dôjde k výpadku ( poruche, odstavení a podobne ) jednej časti, je to 
bez vplyvu na funkčnosť ostatných častí. Komunikácia medzi jednotlivými časťami siete prebieha cez sieť ISM 
868MHz. Distribúcia prevádzkových a poruchových hlásení je  prevádzkovaná cez sieť GSM a pomocou 
elektronickej pošty. Celý systém je konštruovaný s dôrazom na vyhodnocovaciu logiku v mieste dozoru (RVO). 
Toto robí systém menej zraniteľný proti možným poruchám a obmedzuje požiadavky na objem komunikácie na 
minimum.   
Funkcie Dispečingu: 

1 núdzové zapínanie a vypínanie sústav VO, slávnostného osvetlenia 
2 kontrolná a revízna činnosť sústavy VO 
3 operatívne odstraňovanie havarijných porúch 
4 obsluhu centrálneho dispečingu pre potreby dozoru spínania a vypínania VO a súvisiacich 

služieb a potrieb sústavy VO 
5 zaistenie sumarizácie prevádzkových stavov sústavy VO a ich operatívne vyhodnocovanie 

s ohľadom na ekonomické hodnotenie  
6 riadenie odstraňovania hlásených porúch a nedostatkov 

 
Systém diaľkovej správy a riadenia prevádzky verejného osvetlenia musí umožňovať : 

1 možnosť spoľahlivo a efektívne zapínať a vypínať osvetľovaciu sústavu VO, vianočnú výzdobu 
a iné externé zariadenia pripojené na sieť verejného osvetlenia. 

2 možnosť diaľkového nastavenia všetkých vstupných parametrov pre funkčnú prevádzku. 
3 možnosť dohľadu, kontroly a merania prevádzkových parametrov siete VO: napätia, prúdu, 

príkonu, spotreby. 
4 možnosť monitoringu stavu módu osvetlenia a regulácie (stav zapnutia, vypnutia, regulácia). 
5 možnosť ovládania a vyhodnocovania regulácie VO. 
6 možnosti hlásenia SMS komunikáciou: 
7 stav funkčnosti prevádzky zariadenia, 
8 stav otvorenia, zatvorenia dverí rozvádzača VO, 
9 stav vykonávaných prác, servisu, 
10 stav elektromera a funkčnosti elektromera, 
11 násilné vniknutie, spustenie sirény, 
12 porucha napájania siete, výpadku siete , 
13 porucha výpadku hlavného ističa, 
14 porucha výpadku vetvy svietidiel rozvádzača VO, 
15 porucha regulátora a hlásenie o stave regulácie 

 
3.  Súčasťou predkladanej ponuky ďalej budú: 
3.1  Svetelno-technické výpočty pre triedy osvetlenia podľa vzorových výpočtov podpísané zodpovednou osobou 

za vyhotovenie výpočtov s uvedením dokladu o odbornom vzdelaní podpísanej osoby. Uchádzač zároveň 
predloží výpočty v elektronickej forme v *.uld alebo *.ldt súbore, pre overenie výpočtu hodnotiacou komisiou.  

3.2  Katalógové listy ponúkaných výrobkov – svietidiel, výložníkov a stĺpov s uvedením údajov potrebných pre      
vyhodnotenie splnenia požadovaných vlastností a parametrov uvedených v súťažných podkladoch. 

3.3  Podrobný popis riadiaceho systému s presnou špecifikáciou uvedenia vlastností a možností riadiaceho   
systému, ktorý spĺňa požiadavky v zmysle priloženej technickej správy. 

3.4  Potvrdenie o kompatibilite riadiaceho systému, vystavené výrobcom regulácie alebo výrobcom svietidla 
(originál alebo overená kópia). 

3.5  Prehlásenie o zhode zabudovaných zariadení – svietidlo, výložník, stĺp (originál alebo overená kópia) 



 
 

Súťažné podklady Plaveč, január 2014  26/36 

F  SPÔSOB URČENIA CENY 
 

1. Cena za plnenie zákazky musí byť v ponuke špecifikovaná v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách, v znení neskorších predpisov, ako cena za určených podmienok, platná pre daný rozsah 
zákazky a čas plnenia. 

2. Cena musí byť stanovená ako platná pre verejným obstarávateľom stanovený rozsah zákazky, ktorý 
je daný cenou za dodanie predmetu zákazky. 

3. Uchádzačom navrhnutá cena zákazky musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením zákazky 
v rozsahu podľa uvedeného v týchto súťažných podkladoch. Cena stanovená uchádzačom je 
konečná, bez jeho nároku na navýšenie ceny. 

4. Súčasťou ponuky uchádzača musí byť príloha č. 1 súťažných podkladov – návrh na plnenie kritéria .  

5. Uchádzač musí cenu zákazky predložiť v mene Euro €. 

6. V prípade, že je uchádzač platcom DPH, musí celkovú cenu uviesť ako cenu bez DPH, DPH a cenu 
vrátane DPH. DPH musí byť stanovená v zmysle platných zákonov SR. V prípade nesprávneho 
vyčíslenia DPH idú všetky zvýšené náklady ako aj sankcie z toho vyplývajúce na vrub uchádzača.  

7. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade že uchádzač je platcom DPH, 
bude hodnotená cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena 
celkom. 

 
 

          Ceny, uvedené v celkovej cene za poskytnutie predmetu zákazky, budú záväzné pri uzatváraní a 
podpise zmluvy s úspešným uchádzačom. 
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G.   ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA 

OBSAH ZMLUVY 
 

1.   Verejný obstarávateľ vo vzťahu k predchádzajúcim odsekom predkladá v Prílohe č. 2 súťažných 
podkladov Návrh zmluvy o dielo, do ktorého uchádzač doplní svoje návrhy na plnenie jednotlivých kritérií 
určených na vyhodnotenie ponúk, vrátane svojich identifikačných údajov. V tomto dokumente s časťou 
obchodných podmienok na zhotovenie diela sa uvedie zoznam príloh, ktoré tvoria zmluvnú dokumentáciu 
a budú nedeliteľnou časťou uzatvorenej zmluvy. Všetky dokumenty tvoriace zmluvnú dokumentáciu sa 
považujú za navzájom vysvetľujúce zmluvné dokumenty a v prípade ich nejednoznačnosti alebo odchýlky 
sa uplatňujú v takom poradí, v akom budú uvedené v zmluve teda v poradí určujúcom ich dôležitosť 
z hľadiska ich významu vo vzťahu k uzavretej zmluve. 
 

2.   Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky podmienky a stanovenú štruktúru. Text návrhu zmluvy 
vrátane jej príloh nesmie obsahovať obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti a nesmie sa zmeniť 
podstatným spôsobom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s Oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania, so súťažnými podkladmi, ako aj s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.  

 
3.   Vyplnený návrh zmluvy vrátane príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného 

obstarávateľa týchto súťažných podkladov a v súlade podľa bodu 1.5.2 časti A týchto súťažných 
podkladov musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača v záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia , v prípade skupiny dodávateľov musí byť 
podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny. Zmluvu s prílohami musí uchádzač akceptovať Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude 
kontrolované napr. z výpisom z obchodného, resp. živnostenského registra alebo iným relevantným 
dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená k tomuto úkonu. 
 

4. Uchádzač je povinný predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii, čestné 
prehlásenie so súhlasom Obchodných (zmluvných) podmienok dodania predmetu zákazky, v 
ktorom musí byť uvedené, že uchádzač sa oboznámil s podmienkami uvedenými v ZoD, porozumel 
im, súhlasí s návrhom uvedeným v prílohe č.2 súťažných podkladov v plnom rozsahu so všetkými 
jej prílohami, bez obmedzení a výhrad a ku dňu  podpisu zmluvy predloží všetky doklady 
a oprávnenia, ktoré majú byť súčasťou zmluvy. 

 
Požadované čestné prehlásenie sa požaduje z dôvodu uistenia sa verejného obstarávateľa, že 
uchádzač akceptuje predpísaný návrh Zmluvy so všetkými prílohami a tým spĺňa zmluvné 
podmienky. Uvedené čestné prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača 
alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača. 
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Príloha č. 1 súťažných podkladov 
 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 
 
 
 
 
 
 

NÁVRH  NA  PLNENIE  KRITÉRIA  
NAJNIŽŠIA CENA 

 
 
 
 
 

Názov predmetu zákazky :  „Rekonštrukcia a modernizácia verejného 
osvetlenia v obci Plaveč“ 
 

 
 
 

Cena bez DPH v EUR .....................................  

Cena DPH v EUR .....................................  

Cena s DPH v EUR .....................................  

 
 
 
 
 

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

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

Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho / nych zástupcu / ov 
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Príloha č. 2 súťažných podkladov 
 

NÁVRH ZMLUVY O DIELO 
 

ZMLUVA O DIELO Č. .............................. 
uzavretá podľa  § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb.  

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov.  
 

Preambula 
 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ na obstaranie predmetu 
tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie podlimitných zákaziek podľa § 100 - 102 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

Čl. 1. Zmluvné strany 
        1.1 Objednávateľ: 
 

Názov verejného obstarávateľa  
Sídlo   
Štatutárny orgán  
Poverený jednaním  
Kontaktná osoba  
IČO  
DIČ  
Bankové spojenie  
Číslo účtu  
Fax.  
Tel.  
e-mail  
www  

 

        1.2 Zhotoviteľ:  

 
Obchodné meno  
Sídlo   
Štatutárny orgán  
Zástupca na rokovanie vo veciach    
technických  

Zástupca na rokovanie vo veciach     
právnych  

Osoba zodpovedná za plnenie 
zmluvy  

Právna forma  
Zapísaný v  registri  
IČO  
DIČ  
IČ DPH  
Bankové spojenie  
Číslo účtu  
Tel/fax  

          e-mail  
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Čl. 2. Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci 
Plaveč“, v obsahu a rozsahu podľa projektovej dokumentácie a priloženého položkovitého rozpočtu 
(výkazu výmer), ktoré určujú  charakteristiku diela. 

2.2. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác podľa bodu 2.1. 
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 
   

Čl. 3. Čas plnenia 
 

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2 sú nasledovné: 
3.2. Začiatok realizácie: do 20 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo  
3.3. Ukončenie realizácie: dielo bude dokončené do 6 mesiacov od odovzdania staveniska objednávateľom 
3.4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto 

dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
 

Čl. 4. Cena 
 

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. 2 tejto zmluvy, vyjadruje cenovú úroveň v čase 
predloženia návrhu zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s § 2 zák. NR SR 
č. 18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z. ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom oceneným výkazom 
výmer, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. 

 
4.2. Cena za zhotovenie celého diela  činí: 
 
Cena spolu bez DPH za stavebné práce :  ................................................. 
   
DPH 20% :      ................................................. 
 
Cena spolu vrátane DPH :    ................................................. 
 
Slovom :      ................................................. 
 
4.3. V cene za zhotovenie predmetu zmluvy/diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 

údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa. 
4.4. V cene za zhotovenie predmetu zmluvy/diela je zahrnuté i zhotoviteľovo poistenie realizácie stavby, 

projekt skutočného vyhotovenia diela, revízne správy. 
4.5. Cena je viazaná na rozsah prác podľa projektovej dokumentácie a popisu uchádzačom ocenených prác 

a dodávok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo. 
4.6. Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa objednávateľom pri 

zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.  
4.7. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom výkaze výmer, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky 

rovnaké pre celú stavbu. 
4.8. Jednotkové ceny bez DPH nie je možné meniť počas realizácie diela.  
4.9. K zmene ceny diela počas realizácie môže dôjsť na základe požiadavky jednej zo zmluvných strán a to 

v prípade naviac alebo menej prác. Rozsah prác a ich cena musí byť upravená dodatkom k základnej 
zmluve obojstranne odsúhlaseným obidvoma zmluvnými stranami. 

4.10. Ceny za práce naviac budú účtované nasledovne:  
a)  v prípade prác, ktoré  sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať jednotkovú  
    cenu, ktorá zodpovedá cene uvedenej v súťažnom návrhu, 
b)  v prípade prác, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, bude zhotoviteľ účtovať cenu, podľa  
     smerných cien v zmysle platného cenníka použitého zhotoviteľom pri ocenení výkazu výmer, 
c) v prípade prác, ktoré nie sú uvedené pod písm. a) a b) tohto bodu, bude zhotoviteľ účtovať     
cenu bez  DPH v hodinových zúčtovacích sadzbách vo výške 16,60 EUR/hod. 

4.11. Vykonávanie všetkých naviac prác s ich finančným ohodnotením v zmysle bodu 4.9. oznámi zhotoviteľ 
objednávateľovi vopred pred ich začatím. K ich realizácii zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po podpísaní 
dodatku k základnej zmluve obidvoma zmluvnými stranami. 

4.12. Za naviac práce sa budú považovať práce a dodávky, ktoré objednávateľ písomne objednal u zhotoviteľa 
nad rámec oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve. 

4.13. Za menej práce sa budú považovať práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ nezrealizuje oproti ocenenému 
výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu k tejto zmluve. 
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4.14. V prípade realizácie stavebných prác, ktoré budú oceňované hodinovými sadzbami, oznámi zhotoviteľ 
objednávateľovi túto skutočnosť ešte pred ich začatím. Súpis takto oceňovaných odpracovaných hodín 
zhotoviteľ vyfakturuje až po potvrdení objednávateľom. 

 
Čl. 5. Platobné podmienky 

 
5.1. Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu zmluvy/diela preddavky ani zálohové platby.   
5.2. Cenu za zhotovenie predmetu zmluvy/diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ 

vystaví a doručí objednávateľovi v piatich vyhotoveniach, každú s povahou originálu a to do 15 dní po 
ukončení etapy – časti diela. 

5.3. Lehota splatnosti faktúry: 60 dní od doručenia faktúry.  
5.4. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne 

a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác 
podľa zmluvy. Zhotoviteľ diela vystaví osobitnú faktúru na stavebné práce uskutočnené na základe 
dodatku k tejto zmluve o dielo.   

 Faktúra musí obsahovať: 
o označenie „faktúra“ a jej poradové číslo, 
o meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa,  ktorý uskutočňuje   
       stavebné práce a jeho identifikačné číslo, IČO, DIČ  
o meno a adresu sídla objednávateľa stavebných prác  a jeho IČ DPH, ak mu je pridelené, 
o dátum, kedy bola práca dodaná, 
o dátum vyhotovenia faktúry, 
o rozsah a druh uskutočnenej práce, 
o základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene, 
o sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 
o výšku dane spolu, 
o celkovú sumu s daňou z pridanej hodnoty, 
o názov banky a číslo účtu zhotoviteľa, 
o dátum odoslania faktúry a dátum splatnosti faktúry, 
o podpis, prípadne i  pečiatka oprávnenej osoby platiteľa dane. 

5.5 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu 
          v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.  
5.6    V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.7 Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa; za zaplatenie faktúry sa 
           považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 
 

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej dokumentácie, 
výkazu výmer a podmienok zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
zmluve. 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinností. 

6.3. Záručná lehota na celé dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 
Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa 
vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov minimálne však 24 mesiacov. 

6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa 
nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania alebo úmyselného poškodenia. 

6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou 
formou u zhotoviteľa. 

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy v zmysle ods. 6.2. do 7 
dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom čase. 

6.7. Vady zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole – zápisnici o odovzdaní 
a prevzatí diela s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie 
objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých vád, sa vyhotoví písomný záznam. 

 
Čl. 7. Podmienky vykonania diela 

 
7.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce.   
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7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a 
dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

7.3. Zhotoviteľ vykoná všetky opatrenia pre zabezpečenie prevádzkyschopnosti objektu počas realizácie 
práce. 

7.4. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený 
neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii predmetu  zmluvy do stavby zabuduje len také výrobky 
a zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osôb. 

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za dodržiavanie 
predpisov o požiarnej ochrane.  

7.7. Zhotoviteľ ku dňu podpisu zmluvy predloží oprávnenie vydané podľa Zákona č. 124/2006 § 14 a § 15. 
Zhotoviteľ zodpovedá  v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti 
s plnením predmetu tejto zmluvy. 

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá  v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti 
s plnením predmetu tejto zmluvy. 

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, 
ktoré sú výsledkom jeho činnosti a zároveň je povinný zabezpečiť likvidáciu odpadov v súlade s platnou 
legislatívou podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy bude Oprávnenia na 
prepravu nebezpečných odpadov z elektrických, elektronických zariadení, ktoré sú zaradené v zmysle 
vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktoré zhotoviteľ predloží pri podpise ZoD. 

7.10. Zápis o odovzdaní a prevzatí spíšu zmluvné strany ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na 
základe písomnej výzvy zhotoviteľa. 

7.11. Vlastnícke právo k dielu zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne podľa realizovania etáp 
diela.     

7.12. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a 
prevzatí budú uvedené vady, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej 
prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady   musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so 
stanovením termínu ich odstránenia. 

7.13. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 
dokumentáciou,   touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi. 

7.14. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach do troch dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

7.15. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 
značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súlade s projektom organizácie dopravy, obstará 
a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 

7.16. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade 
s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy. 

7.17. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. 
Náklady za spotrebované energie hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny. 

7.18. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela. 
7.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná 
kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať 
odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri 
dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ. 

7.20. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade so stavebným zákonom. 
7.21. Stavebný dozor objednávateľa je povinný pravidelne, minimálne 1x za týždeň podpisom odsúhlasovať 

zápisy v denníku, prípadne zaujať stanovisko k týmto zápisom. V prípade, že tak neurobí do 5 
pracovných dní, bude sa považovať za obojstranne záväzný a odsúhlasený zápis zhotoviteľa. 

7.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so 
zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela. Zhotoviteľ diela na tento účel 
použije jedno z troch vyhotovení projektovej dokumentácia, ktoré mu odovzdal objednávateľ. 

7.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť podrobnú fotodokumentáciu z priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ túto dokumentáciu doručí na CD nosiči objednávateľovi do sídla objednávateľa ako súčasť -  
príloha k vystavenej faktúre. Fotodokumentácia bude z časového hľadiska obsahovať práce, ktoré sú 
predmetom predloženej faktúry.      

7.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať a ochraňovať účtovnú dokumentáciu a inú dokumentáciu týkajúcu sa 
predmetu tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov. 

7.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte 
MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného 
rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 
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Čl. 8. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

8.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. 2 po termíne uvedenom v čl. 3, zaplatí zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z ceny uvedenej v čl. 4, ods. 4.2 za každý začatý deň omeškania. 

8.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa  čl. 6, ods. 6.6, zaplatí zmluvnú pokutu 50,- 
EUR za každý deň omeškania a vadu. 

8.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

8.4 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za prípadné sankcie, ktoré budú objednávateľovi uložené za to, že 
stavba bola zrealizovaná v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. 

 
Čl. 9. Vyššia moc 

 
9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť 

zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď. 
9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá 

sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, 
cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť 
od zmluvy.  Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia. 

 
Čl. 10. Ostatné ustanovenia 

 
10.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie 
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a 
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

10.3. Ak uzavreté dohody majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto 
dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

10.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane 
objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady. 

10.5. Všetky atesty, certifikáty, skúšky, revízie a  osvedčenia materiálov a dodávok si zabezpečuje na vlastné 
náklady zhotoviteľ (všetko podľa ustanovení zákona č.254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. 
o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. + ustanovenia zákona č. 90/1998 Z. z. o 
stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technických  požiadaviek na výstavbu).  

10.6. Všetka korešpondencia adresovaná jednej zo zmluvných strán na adresu uvedenú v tejto zmluve sa 
považuje za doručenú: 

a.) dňom prevzatia písomnosti, 
b.) dňom odmietnutia prevzatia písomnosti, 
c.) uplynutím 3 dní od uloženia písomnosti na príslušnej pošte. 
 

Čl. 11. Záverečné ustanovenia 
 

11.1. Zhotoviteľ (ako Dodávateľ Projektu) je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas platnosti a 
účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  

           Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a.) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b.) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
c.) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 
poverené osoby, 

d.) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
e.) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f.) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 
11.2. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným 

zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 
11.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo 

uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške 
100 000 Eur lebo ekvivalent v inej mene.  
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11.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte 
MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného 
rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. 

11.5. Vlastnícke právo zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza postupne, realizovaním etáp diela. 
11.6. V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, neúčinným alebo 

nevykonateľným, nebude mať táto skutočnosť za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo 
nevykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, pričom zmluvné strany sa zaväzujú príslušné 
ustanovenia nahradiť novým, platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa svojim 
významom a obsahom bude čo najviac približovať nahrádzanému ustanoveniu. 

11.7. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán. 
11.8. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak 

budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
11.9. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie 

zmluvy, druhej zmluvnej strane. 
11.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je ocenený výkaz výmer v papierovej podobe. 
11.11. Zmluva je platná do úplného dokončenia  stavby, a do skončenia záručnej doby. 
11.12. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden 

rovnopis obdrží zhotoviteľ. 
11.13. Zmluvné strany vlastnoručnými podpismi svojich zástupcov potvrdzujú, že zmluvu uzavreli slobodne a 

vážne, jej obsah je určitý a zrozumiteľný, pričom nebola podpísaná v tiesni alebo za nápadne 
nevýhodných podmienok. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň pod dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.   

 
 
 za zhotoviteľa:                           za objednávateľa:                 
 
 
 
 

V................................................, dňa...................... V............................................. dňa: ............................ 
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Príloha č. 3 súťažných podkladov 
 

VÝKAZ VÝMER 
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Príloha č. 4 súťažných podkladov 


