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Mesto Poprad 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 

 
 
 
 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY  
 

Predmet zákazky: 
 

 
Novostavba: Sociálne byty, 

Levočská ulica,  Poprad 
 

 
 

Postup zadávania podlimitnej zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v zmysle § 100 ods. 1 písm. f) bod 1. 
 

 
Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) potvrdzuje 

 

V Poprade dňa 10.01.2014 
 

                                                                                Ing. Mária Jakubčová 
                                                                                     osoba zodpovedná  

                                                                                       za verejné obstarávanie 
 

 
                                                                                          Ing. Kristína Horáková 
                                                                                               zodpovedná za opis  
                                                                                                predmetu zákazky 
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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov organizácie: Mesto Poprad            IČO: 00 326 470  
Sídlo organizácie: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad  
Krajina: Slovenská republika  
Kontaktná osoba: Ing. Mária Jakubčová 
Telefón: 052 716 7 259,   0910 890 311    Fax: 052 772 12 18  
E-mail: vo@msupoprad.sk                Internetová stránka: www.poprad.sk  

 
2. Predmet zákazky 

2.1  Novostavba: Sociálne byty, Levočská ulica, Poprad  
Predmetom zákazky je vybudovanie novostavby objektu bytov nižšieho štandardu v areáli sociálneho 
bývania na Levočskej ulici v Poprade. Ide o dvojpodlažný pavlačový objekt  s plochou strechou bez 
podpivničenia s 30-mi bytovými jednotkami. Podrobný opis je uvedený v súťažných podkladoch.  

 
2.2 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií. 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45.21.13.41-1   
 
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky. 
 
3.  Komplexnosť dodávky 

Požiadavka na komplexnosť ponuky: požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky   
 
4.  Zdroj finan čných prostriedkov 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu mesta vyčlenených na tento účel.   Preddavky 
nebudú poskytované. 

 

5.  Druh zákazky 

5.1 Typ zmluvy:  Zmluva o dielo. Zákazka na uskutočňovanie stavebných prác. Výsledok postupu 
verejného obstarávania  je zadanie zákazky. 

 
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť  

B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky  a  B.2 Spôsob 
určenia ceny. 

 
6.  Miesto a termín plnenia 

6.1 Miesto uskutočnenia  predmetu zákazky:   
ulica Levočská v Poprade, pozemky KN-C na parc. č.: 2910/3, 2910/4, 2910/5 a 2910/8, k.ú. Poprad, 
parc. č.: 1637, 1634/1, 1634/2 a 1636, k.ú. Spišská Sobota, pozemky KN-E na parc. č.: 1285/2, 2237/1, 
2237/2 a 1519, k.ú. Spišská Sobota 

 
6.2 Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky:   180 dní od odovzdania staveniska 
 
7.  Variantné riešenia 

7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
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7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia 
a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 
8.  Platnosť ponuky 

Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 30.05.2014.   
 
 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

9.  Dorozumievanie medzi obstarávateľskou organizáciou a uchádzačmi 

9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľskou 
organizáciou a uchádzačmi sa zo strany obstarávateľskej organizácie bude uskutočňovať písomnou 
formou. 

 
9.2 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, pri dodržaní 
zákonom stanovených lehôt. 

 
9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej 

v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. 
 
10.  Vysvetľovanie  

10.1 V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných 
podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby 
na adrese: Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42, Poprad   

 Osoba zodpovedná za vysvetľovanie: ako v bode 1)  
 
10.2 Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie sa považuje požiadavka doručená obstarávateľskej 

organizácii v písomnej forme najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie 
ponúk. 

 
10.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany uchádzača v stanovenej lehote bude 

poskytnutá najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým 
záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady.  

 
11.  Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 

11.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu, aby získali všetky informácie, 
ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. 

 
11.2 Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, dostanú 

informácie na telefónnom čísle: 052 7167 262, 0910 890 498, Ing. Richard Radek e-mail: 
richard.radek@msupoprad.sk 

 
Časť III. 

Príprava ponuky 

12.  Jazyk ponuky 

12.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku.   
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12.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady 
vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka 
(štátneho jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov 
v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v štátnom  jazyku. 

 
13.  Obsah ponuky 

13.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na 
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú 
ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.  

 
13.2 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „Ostatné“ musí obsahovať: 

13.2.1 titulný list s uvedením obsahu ponuky, v ktorom bude uvedený zoznam predložených dokladov 
a dokumentov (súpis dokumentov), 

13.2.2 identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov; adresa sídla uchádzača alebo miesto 
podnikania; meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) 
uchádzača; IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného 
ústavu/banky); číslo bankového účtu; kontaktné telefónne číslo; číslo faxu; email,   

13.2.3 vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami zadávania podlimitnej zákazky určenými 
obstarávateľskou organizáciou v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch 
poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk, 

13.2.4 vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov  uvedených 
v ponuke, 

13.2.5 doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa časti A.2 Podmienky účasti, 

13.2.6 dokument / návrh zmluvy, v ktorom sú zohľadnené časti  B.3 Obchodné podmienky dodania 
predmetu zákazky, B.1 Opis predmetu zákazky  a  B.2 Spôsob určenia ceny, bez vyplnenia 
návrhu na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk.  

 
13.3 Časť ponuky, ktorá je označená slovom „Kritéria“ musí obsahovať:  

13.3.1 samostatný list, na ktorom je uvedené obchodné meno uchádzača, sídlo alebo miesto 
podnikania uchádzača a  

13.3.2 návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – vyplnená príloha č. 1 k časti A.3 Kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia 

13.3.3 položkovitá kalkulácia rozpočtu diela (ocenené výkazy výmer) + ostatné náklady za súvisiace 
služby vyplývajúce zo zmluvy o dielo, vyhotovené uchádzačom s cenou diela, čo bude  prílohou 
uzatvorenej zmluvy o dielo 

 
13.4 Uchádzač predloží ponuku v dvoch vyhotoveniach označených ako „original“ (písomná forma) a 

„kópia na CD/DVD nosiči“ v súlade s § 18a zákona. Uchádzač berie na vedomie, že kópia predložená 
v elektronickej podobe bude po uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom alebo po zrušení postupu 
zadávania zákazky (ak to prichádza do úvahy) odoslaná na Úrad pre verejné obstarávanie v zmysle § 9 
ods. 7 písm. b) zákona. V prípade, ak ponuka uchádzača obsahuje informácie, ktoré uchádzač  v zmysle 
§ 20 zákona pokladá za obchodné tajomstvo alebo za dôverné informácie je potrebné zo strany 
uchádzača tieto údaje na kópii ponuky na CD/DVD nosiči anonymizovať v súlade s právnymi 
predpismi.   V prípade, ak ponuka uchádzača obsahuje osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať 
v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
(predložiť súhlas dotknutých osôb, anonymizovať osobné údaje, atď.) na kópii ponuky na CD/DVD sa 
tieto údaje memôžu nachádzať alebo ponuka musí obsahovať súhlas dotknutých osôb. 
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14.  Mena a ceny uvádzané v ponuke 

 
14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

14.2 Navrhovaná zmluvná cena bude uvedená v eurách.  
 

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

14.3.1  navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 

14.3.2  sadzba  DPH a výška  DPH, 

14.3.3  navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 
 

14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom DPH,  upozorní. 

 
 

Časť IV. 
Predkladanie ponuky 

15.  Označenie obalu ponuky 

15.1 Uchádzač vloží osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky „Kritéria“ a osobitne oddelenú a uzavretú 
časť ponuky „Ostatné“ do jedného spoločného nepriehľadného obalu. Obal musí byť uzatvorený 
a označený požadovanými údajmi. 

 
15.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

15.2.1  adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú vo výzve a v týchto súťažných podkladoch, 

15.2.2  adresu uchádzača, 

Uvedie sa obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača a IČO 

15.2.3  označenie „podlimitná zákazka  - neotvárať“, 

15.2.4  označenie heslom zákazky: „Sociálne byty“  
 
16.  Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

16.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: ako v bode 1) 
 Mesto Poprad ,Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3  058 42  Poprad 
          Pri osobnom doručení do podateľne MsÚ na prízemí budovy č.d. A008 
  
16.2 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 

30.01.2014 o 12:00 hod.. 
 
16.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
 
17.  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

17.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

 
17.2 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 a doručením novej ponuky v lehote na 
predkladanie ponúk. 
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Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

18.  Otváranie a preskúmanie časti ponúk „Ostatné“ 

18.1 Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku 
a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ komisia 
označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená.  

18.2 Otváranie častí ponúk, označených ako  "Ostatné" je neverejné.  

18.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Ostatné“ vykoná komisia dňa 31.01.2014  o 09:00 hod. na 
adrese:   zasadačka MsÚ v Poprade 

18.4 Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa zákona, 
spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, doplnenia tejto časti ponuky, 
vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov. 

 
18.5 Ponuka uchádzača bude vylúčená, ak : 

18.5.1 neobsahuje náležitosti určené v bode „Obsah ponuky“, 

18.5.2 nezodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v 
týchto súťažných podkladoch 

18.5.3 obsahuje obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami 
uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.  

 
18.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
 
19. Otváranie častí ponúk „Kritériá“ 

19.1 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré 
neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. 
Medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“, bude aspoň päť 
pracovných dní. 

 
19.2 Účasť na otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ je umožnená všetkým uchádzačom, ktorí 

predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. 
 
19.3 Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 

orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. 
 
19.4 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača  (právnická 

osoba), sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou výpisu z obchodného registra 
alebo živnostenským listom. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a 
splnomocnením na zastupovanie. 

 
19.5 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 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. 

 
20. Hodnotenie ponúk 

20.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie 
ponúk uvedených vo výzve a spôsobom určeným v časti  A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá 
ich uplatnenia.  
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Časť VI. 

Uzavretie zmluvy 

21. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

21.1 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude písomne oznámený výsledok 
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.  

 
21.2 Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma a bude písomne vyzvaný na 

uzatvorenie zmluvy.  
 

21.3 Neúspešným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponuky.   
 
22.  Uzavretie zmluvy 

22.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia 
o výsledku vyhodnotenia ponúk v lehote viazanosti ponúk, to je najneskôr do 30.05.2014, ak nebude 
uplatnený žiadny revízny postup.  
 

22.2 V zmysle § 45 ods. 9 zákona, úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú pre 
uzavretie zmluvy. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne riadnu 
súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako 
druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo 
neposkytne riadnu súčinnosť pre uzavretie zmluvy, zmluva môže byť uzavretá s uchádzačom, ktorý sa 
umiestnil ako tretí v poradí. 

 
22.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
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A.2  PODMIENKY Ú ĆASTI UCHÁDZA ČOV 

 
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 
postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti 
podľa § 26 ods. 2 zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií v súlade s 
ustanoveniami zákona a výkladovým stanoviskom č. 10/2013 k osobnému postaveniu podľa zákona, 
uverejnenom na internetovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie 
 
Požadované doklady a dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti sú nasledovné: 
 

1.1 Doklady potrebné na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia: 
 
V súlade s § 100 ods.1 písm. b) zákona verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok 
účasti doklady podľa § 26 ods. 2 zákona. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 2 
zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií nasledovne: 

1. § 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, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania 
zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny 
alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme - uchádzač preukazuje výpisom z 
registra trestov nie starším ako tri mesiace 

2. § 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 - uchádzač preukazuje výpisom 
z registra trestov nie starším ako tri mesiace 

3. § 26 ods. 1 písm. c)   - nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu 
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - 
uchádzač preukazuje potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace 

4. § 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 - uchádzač 
preukazuje potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace 

5. § 26 ods. 1 písm. e)  - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - 
uchádzač preukazuje potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace 

6. § 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  - uchádzač 
preukazuje dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať 
služby 

7. § 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 pravoplatne 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 činnosti 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  
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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 

- uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 

8. § 26 ods. 1 písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, 
ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha 
výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 

9. § 26 ods. 1 písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, 
náhrady mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú 
výkonom rozhodnutia - uchádzač preukazuje čestným vyhlásením 

1.2 Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia finančného a ekonomického 
postavenia:   

V súlade s § 100 ods.1 písm. b) zákona verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie finančného 
a ekonomického postavenia doklady ( originály alebo ich úradne osvedčené kópie):   
 
1.2.1.  podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona - vyjadrenia banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky, 

v ktorej/ých má uchádzač vedený účet, o schopnosti uchádzača  plniť finančné záväzky. Vyjadrenie 
banky(bánk) musí odrážať aktuálnu a skutočnú finančnú situáciu v čase, v ktorom sa  uchádzač 
zúčastňuje podlimitnej zákazky. Potvrdenie musí byť originál alebo úradne osvedčená kópia. Výpis z 
účtu uchádzača sa nepovažuje za vyjadrenie banky. 

1.3 Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej 
spôsobilosti:   

V súlade s § 100 ods.1 písm. b) zákona verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia technickej 
alebo odbornej spôsobilosti doklady ( originály alebo ich úradne osvedčené kópie):   
1.3.1 podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o VO - zoznam stavebných prác uskutočnených za 

predchádzajúcich päť rokov ( 2009 – 2013) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní 
stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác 
podľa obchodných podmienok;                                                                  
             1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom 
je referencia,  
             2. ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto 
zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k 
dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, 
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 
Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo splnomocnenou 
oprávnenou osobou 
                 Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Uchádzač musí potvrdeniami preukázať, že v 
uvedenom období zrealizoval minimálne 5 stavieb  rovnakého alebo podobného charakteru ako 
predmet zákazky,  pričom aspoň  jedna musí byť v minimálnej rozpočtovej hodnote 800 000 EUR 
vrátane  DPH. 

1.3.2. podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o VO -  údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej 
kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne zodpovedných za riadenie stavebných prác spracované 
formou zoznamu pracovníkov, ktorí budú pracovať v rámci predmetu zákazy s uvedením údajov: 
meno, funkcia, vzdelanie , prax u zamestnávateľa, prax v stavebníctve.  
              Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Prílohou zoznamu musí byť doklad o odbornej 
spôsobilosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na pozemné stavby vydaného alebo 
notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinierov v znení neskorších predpisov v úradne osvedčenej kópii, ktorý bude 
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zodpovedný za riadenie stavebných prác, alebo ekvivalentný doklad vystavovaný v členských 
krajinách 

1.3.3. podľa § 28 ods. 1 písm. i) – údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich 
zamestnancov za predchádzajúce 3 roky (2011,2012,2013), 

1.3.4. podľa § 28 ods. 1 písm. j) - údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač k 
dispozícii na uskutočnenie stavebných prác. 

 

V súlade s § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným 
vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá úspešný uchádzač 
podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. Všetky predložené 
doklady musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom uchádzač predložil ponuku. 
 
V prípade podľa § 32 ods. 11 zákona po vyhodnotení ponúk bude víťazný uchádzač vyzvaný na predloženie 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy 
na predloženie dokladov. Nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 
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A.3  KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK  

A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
 
Pravidlá uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk sú nasledujúce: 
 
1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky podľa prílohy č. 1 

k časti A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk súťažných podkladov vrátane DPH  v eur . 
 
2 Cena predmetu zákazky musí vychádzať z ocenených výkazov výmer , v súlade s projektovou 

dokumentáciou vrátane ostatných nákladov za súvisiace služby vyplývajúce zo zmluvy o dielo ( uvedené 
v bode 7 časti  B.2 spôsob určenia ceny predmetu zákazky). 

 
3 Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria vyplnením prílohy č. 1 k  časti A.3 Kritéria na 

vyhodnotenie ponúk tejto časti súťažných podkladov 
 

4 Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za realizáciu prác najnižšiu cenu. Ostatní uchádzači budú 
neúspešní. 
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Príloha č. 1  k časti A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk  

 
Návrh na plnenie kritéria 

 
 
Uchádzač: ....................................................................... 
 
                  ........................................................................ 
 
                 ......................................................................... 
                 
               IČO:................................................................... 
 
 
Cena zákazky: Novostavba:   Sociálne byty, Levočská ulica, Poprad“ 
 

Názov kritéria 
Splnenie kritéria 

v eur 
Cena za realizáciu prác podľa výkazu výmer  
bez DPH 
 

 
  

Cena za ostatné náklady za súvisiace služby  
vyplývajúce z budúcej ZoD  bez DPH 

 
  

 
Cena celkom za dielo bez  DPH 

 
 

 
20 %  DPH 

 

 
Cena celkom za dielo vrátane DPH 
 

 

 
 
Som – nie som platcom DPH ( nehodiace sa preškrtnite) 

 
 
 
 
V...................................dňa:......................... 
 
 
 
Meno a priezvisko uchádzača  
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača      .....................................................................  
     
 
 
 
 
 
 
                                                              ............................................................................... 
                                                                                      Podpis uchádzača alebo 
                                                                         osoby oprávnenej konať za uchádzača 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
 
1.  Predmetom zákazky je vybudovanie novostavby objektu bytov nižšieho štandardu v areáli sociálneho 
bývania na Levočskej ulici v Poprade (za železničnou traťou v smere na Levoču ). Stavba bude umiestnená na 
pozemkoch KN-C parc. č.: 2910/3, 2910/4, 2910/5 a 2910/8 k.ú. Poprad, parc. č.: 1637, 1634/1, 1634/2 a 1636 
k.ú. Spišská Sobota, pozemky KN-E na parc. č.: 1285/2, 2237/1, 2237/2 a 1519 k.ú. Spišská Sobota. 
Stavenisko sa nachádza na trávnatej ploche v existujúcom areáli. Účelom zákazky je vytvorenie dostatočného 
počtu bytových jednotiek pre sociálne slabšie a neprispôsobivé rodiny.  Vstup je existujúci z Levočskej ulice, 
odkiaľ je možný prístup osobnými a nákladnými vozidlami. Parkovanie vozidiel bude v areáli. V priestore 
areálu sociálneho bývania sa nachádza jeden azylový dom s prislúchajúcimi priestormi a montované 
unimobunky. Situačne je navrhovaný bytový dom umiestnený od azylového domu 25,40 m smerom na 
severozápad k železničnej trati. Objekt bude napojený na elektrickú energiu, vodovod a kanalizáciu. Ďalej, 
objekt bude napojený teplovodom z kotolne v existujúcom azylovom dome. 
 
Stavba je členená na samostatné stavebné objekty nasledovne: 

SO 01 Hlavný objekt 
SO 02 Vodovodná prípojka 
SO 03 Kanalizačná prípojka splašková 
SO 04 NN prípojka 
   SO 04.1 Prípojková skriňa RIS 
   SO 04.2 Preložka jestvujúcich elektromerov 
   SO 04.3 Nové elektromery 
SO 05 Prístupový chodník 
SO 06 Kanalizačná prípojka dažďová 
SO 07 Úprava existujúcej kotolne 
   časť Rozšírenie a zmena kotlov 
   časť Rozšírenie plynofikácie 
   časť Úprava existujúcej kotolne 
SO 08 Verejné osvetlenie 

SO 01 Hlavný objekt 

Jedná so o dvojpodlažný pavlačový objekt s plochou strechou bez podpivničenia s 30-mi bytovými 
jednotkami, ktoré budú slúžiť pre sociálne slabšie a neprispôsobivé rodiny. 
Projektovaná kapacita bytového domu je 30 bytov nižšieho štandardu. 
Pozostáva z dvoch nadzemných podlaží - 1.NP a 2.NP s prístupom na 2.NP z dvoch dvojramenných schodísk.  
Priestory 1.NP tvorí 15 bytových jednotiek so samostatnými vstupmi z exteriéru cez komunikačný chodník, 
z toho je jedna bytová jednotka riešená dispozične pre imobilných. 
Priestory 2.NP  tvorí taktiež 15 bytových jednotiek so samostatnými vstupmi z exteriéru cez pavlač.  
 
Konštruk čné riešenie stavby 

Popis nosného systému 

Konštrukčne je objekt riešený pozdĺžnymi a priečnymi murovanými stenami z tehlových tvárnic Porotherm 
Profi. Objekt kvôli svojej dĺžke je delený na tri dilatačné časti, dilatačné škáry sú po celej výške stavby.   
Stropy sú monolitické železobetónové, hr. 150mm. Stavba bude založená na pásových základoch z prostého 
betónu. Strecha bude plochá, vyspádovaná k obvodu stavby do vonkajších dažďových zvodov. 
 
Vodorovné konštrukcie 

Stropné konštrukcie sú navrhnuté ako monolitické železobetónové dosky hr. 150mm. Horizontálne stuženie je 
zabezpečené ŽB monolitickými vencami prebiehajúce po obvode celého objektu na každom podlaží.  
Nadokenné a naddverné preklady budú vyhotovené ako železobetónové alebo pomocou keramických 
predpätých prekladov typu Porotherm. 
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Schodiská 

V objekte sú navrhnuté ŽB-prefabrikované priame schodiská s rovnakými konštrukčnými výškami. Hlavné 
schodisko má rameno široké 1 450 mm a KV 2800mm. Schodiskové ramená prechádzajú do pavlačí, ktoré sú 
riešené ako vykonzolované ŽB-dosky hr. 150mm. 
Strešná konštrukcia 

Hmota objektu je prestrešená plochou strechou. Nosná konštrukcia plochej strechy nad hmotou je navrhnutá z 
monolitickej ŽB stropnej dosky hr. 150mm. 
Strešná krytina je navrhnutá z fólie PVC-P, v odtieni šedá. Odvodnenie strechy je navrhnuté vonkajšími 
odpadmi s napojením na dažďovú kanalizáciou. Dodávka strešnej krytiny dodá tvarovky pre odvetranie 
strechy, odvetranie ZTI inštalácií, prestupy cez strešnú rovinu, oplechovanie atiky a pod. 
 
Celkové priestorové, plošné a kapacitné parametre objektu: 

 Celková zastavaná plocha: 700,33 m2 

 Obostavaný priestor objektu: 4 420 m3 

 Úžitková plocha: 
 Úžitková plocha 1.NP: 574,26 m2 

 Úžitková plocha 2.NP: 556,58 m2 

 Ceková úžitková plocha objektu: 1 130,84 m2 

 Obytná plocha: 
 Obytná plocha 1.NP: 298,95 m2 

 Obytná plocha 2.NP: 317,64 m2 

 Celková obytná plocha objektu: 616,59 m2 

 
ZÁSOBOVANIE VODOU - PRÍPOJKA SO 02 

Zásobovanie objektu pitnou vodou je riešené z verejného vodovodu novou vodovodnou prípojkou D50 
PE100. Hlavný uzáver vody bude osadený hneď pri objekte, z vonkajšej strany v poklope so zemnou 
teleskopicou súpravou, v rastlom teréne. 
- Vodovodná prípojka PE100 PN10 SDR11 Ø 90x8,2 dlžky 38m                                                               
- Rozvod vody PE100 PN10 SDR11 Ø 90x8,2 dlžky 74m 
- Rozvod vody PE100 SDR1 Ø 50x4,6 dlžky 13,5m                                                                                      
- Ochranné potrubie  PE100 PN10 SDR11 Ø 160x14,6 dlžky 3,5m a 5,5m 

Zariaďovacie predmety 

Zariaďovacie predmety nie sú špecifikované. Sú bežného typu, bežne dostupné na trhu. Presné typy upresní 
objednávateľ v priebehu výstavby. Uvažujeme s použitím jednopákových vodovodných batérií 
a zariaďovacích predmetov štandardného prevedenia. Záchody sú navrhnuté KOMBI so spodným na prízemí 
a zadným odpadom na poschodí. Pre keramické umývadlá sú navrhnuté bežné sifóny . Navrhnuté sú 
jednopákové zmiešavacie batérie a rohové ventily rovnakého typu. Sprchovacie kúty sú navrhnuté 
STANDARD. 
Ústredné vykurovanie 

Projekt rieši vykurovanie plánovanej výstavby sociálnych bytov na Levočskej ulici. V areáli sa nachádzajú 
dva objekty, ktoré sú vykurované z plynovej kotolne  K2, umiestnenej v jednom z objektov /existujúci azylový 
dom/. Projekt rieši zriadenie novej kotolne K1 pre sociálne byty a jej umiestnenie do časti kotolne K2 ako aj 
výmenu kotlov v kotolni K2. Z kotolne K1 bude vedené teplovodné potrubie do odovzdávacej stanici 
v objekte sociálnych bytov SO 01 a z nej bude realizované vykurovanie a príprava TUV pre sociálne byty. 
Navrhnuté je teplovodné, nízkotlaké vykurovanie objektu s tepelným spádom vykurovacej vody 70/50ºC. Ako 
vykurovacie telesá sú navrhnuté doskové radiátory.  
Tepelné straty objektu boli vypočítané podľa STN EN 12831. 
 
Jestvujúca STL prípojka DN32 postačuje na max. spotrebu plynu po úprave novej kotolne. STL prípojka je 
ukončená na hranici pozemku v oplotení guľovým kohútom DN25 - HUP OPZ. /hlavný uzáver plynu  
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odberného plynového zariadenia/. Za HUP je v skrinke osadený RTP Krížik a plynomer G6. RTP a plynomer 
nepostačujú na zvýšený prietok plynu, preto budú vymenené. Taktiež potrubie D32x3 vedené z plynomeru do 
kotolne K2 je nepostačujúce a bude vymenené. 
 
ÚPRAVA EXISTUJÚCEJ KOTOLNE SO 07 

Projekt rieši vykurovanie plánovanej výstavby sociálnych bytov na Levočskej ulici. V areáli sa nachádzajú 
dva objekty, ktoré sú vykurované z plynovej kotolne  K2, umiestnenej v jednom z objektov. Jedná sa o 
existujúci objekt azylového domu. Stavebný objekt SO 07 rieši zriadenie novej kotolne K1 pre sociálne byty 
SO 01 a jej umiestnenie do časti kotolne K2 ako aj výmenu kotlov v kotolni K2. Z kotolne K1 bude vedené 
teplovodné potrubie do odovzdávacej stanici v objekte sociálnych bytov /SO 01/ a z nej bude realizované 
vykurovanie a príprava TUV pre sociálne byty. 
Teplovodný kanál 

Z kotolne bude vedené predizolované potrubie, typ Thermo Twin 2x63/51,4/5,8 ako prívodné a vratné 
potrubie v jednom systéme. Prenášaný výkon pri ʌt=30°C, v=0,7m/s, ʌp=0,09 kPa/m je 180kW. Potrubie 
bude vedené z kotolne do odovzdávacej stanice v novom objekte, celková dlžka od anuloidu 53m, dlžka 
potrubia Thermo Twin 43m. 
 
MaR - ÚPRAVA EXISTUJÚCEJ KOTOLNE SO 07 
časť elektro 

V areáli je jestvujúca kotolňa. V tejto kotolni sa mení technológia - kotly, rozvody. Kotolňa bude funkčne 
rozdelená na kotolňu č. 1 a kotolňu č.2 
Oba tieto funkčné celky budú zásobované elektrickou energiou z jestvujúcej NN prípojky. Táto prípojka má 
jednofázové jednosadzbové fakturačné meranie s ističom pred elektromerom 25A/B/1. Tento elektromer je 
umiestnený v kotolni. 
 
1. ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU -  NN PRÍPOJKA SO 04 

Pre sociálne byty bude pripravený silový NN prívod podľa časti SO-04: NN prípojka. Prívodný kábel je 
ukončený v hlavnom rozvádzači. Z elektromerového rozvádzača RE sú napojené rozvodnice RS104 až RS118 
na prízemí a RS202 až RS216 jednotlivých bytov. 
 
SO 04.1: PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA RIS 

Predmetná stavba bude napojená NN prípojkou od jestvujúcej prípojkovej skrine SR3, ktorá je v oplotení 
areálu. Pri tejto prípojkovej skrini sa osadí nová prípojková skriňa  SR4 DIN00 W 0/5 P2, IP2X. V tejto skrini 
sa ukončí jestvujúci prívodný kábel pre pôvodnú skriňu SR3. 

 
SO 04.2: ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE 

Projekt rieši vybudovanie nového odberného miesta pre byty nižšieho štandardu na ul. Levočskej, Poprad.  
NN prípojka pre daný objekt bude začínať v novovybudovanej prípojkovej skrini (objekt SO04.1). 

KANALIZÁCIA - PRÍPOJKA  SO 03                                                                                                                                                                       

Kanalizácia prípojka - splašková 

Popis technického riešenia 

Návrh kanalizačnej siete je vypracovaný v súlade s STN 75 6101. Kanalizácia je navrhnutá s potrubí PVC 
DN 150 a 200 v jednotnom sklone 2 % pre DN150 a pre DN200 v sklone 1 %. Minimálne krytie 
kanalizačného potrubia je navrhnuté 1,0 m.  
Kanalizácia pozostáva z nasledovných vetiev: 

Vetva 1-7 DN 150                  20,3 m 
Vetva Š1-Š3  DN 150                          68,8 m 
Vetva  Š3-verejná kanalzácia  DN 200  54,2 m 
Kanalizačné šachty                                        4 ks 
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SPEVNENÉ PLOCHY 

Do spevnených plôch je zahrnutý stavebný objekt SO 05 Prístupový chodník. 
Prístup k bytovému domu SO 01 bude dvoma prístupovými chodníkmi, z existujúcej spevnenej plochy 
/asfaltová komunikácia/. Prístupové chodníky budú široké min. 1,5 m, po okrajoch ukončené parkovým 
betónovým obrubníkom uloženom v betónovom lôžku. Chodníky sú navrhnuté ako dlaždené, jednotnej 
konštrukcie, zo zámkovej betónovej dlažby. 
 
DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA - SO 06  

Stavebný objekt - dažďová kanalizácia rieši odvedenie dážďových vôd zo strechy z navrhovanej zástavby 
z novo budovaných sociálnych bytov. Kanalizácia je vedená pozdĺž objektu z obidvoch strán a následne 
v okrajovej časti areálu popri oplotení, súbežne so spláškovou kanalizáciou. 
Na trase dážďovej kanalizácie sú zriadené kanalizačné šachty ŠD1-ŠD6.  Dážďová kanalizácia je zvedená do 
blízkeho potoka „HUSÍ POTOK“. Spád dažďovej kanalizácie je navrhovaný 0,5 a 1%. 

 
 

 
2. Podrobný opis stavebných prác a dodávok, ktoré sú predmetom zákazky, je podrobne definovaný 

v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov..  
 
3. Definovanie prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v neocenených výkazoch výmer. 
 
4. V súlade s § 34 ods. 9 zákona o verenom obstarávaní - v prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť 

ponuku aj s inými výrobkam, zariaďovacími predmetmi alebo materiálmi, ako sú uvedené v priloženej 
projektovej dokumentácii alebo v neocenených výkazoch výmer, verejný obstarávateľ pripúšťa 
ekvivalent, ale tento  nesmie mať vplyv na zníženie kvality, zhoršenie požadovaných technických 
parametrov a navrhnutého vizuálneho architektonického riešenie oproti projektovej dokumentácii.



Podlimitná zákazka podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Súťažné podklady 18 

B.2  SPÓSOB URČENIA CENY  
 

1. Cena za obstarávané práce musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v 
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Podkladom pre zostavenie tejto ceny je neocenený výkaz výmer, ktorý je súčasťou týchto súťažných 
podkladov v tlačenej  podobe a na CD nosiči. 

3. Uchádzač musí pre každú požadovanú položku vo výkaze výmer uviesť jednotkovú cenu. Celková 
cena je daná súčtom všetkých súčinov jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek 
vo výkaze výmer. Položky uvedené v zozname položiek, pre ktoré uchádzač neuvedie jednotkovú 
cenu, budú považované za už zahrnuté v iných cenách. 

4. Cena uvedená v návrhu zmluvných podmienok musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet 
zákazky, t.j. sumár všetkých ocenených položiek výkazu výmer.  Cenu za dielo podľa výkazu výmer, 
vrátane ceny za ostatné požadované služby so stanovením ceny bez DPH, hodnoty DPH a ceny za 
dielo celkom  vrátane DPH. Táto cena bude hodnotená v kritériu na hodnotenie ponúk podľa časti 
„A2“ týchto súťažných podkladov.  

5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom  DPH, upozorní vo svojej ponuke. 

6. Uchádzač predloží položkovitý rozpočet stavby vypracovaný v zmysle predloženého výkazu výmer 
a to 1x v tlačenej forme v tvare zhodnom ako je výkaz výmer v prílohe SP podpísaný  uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. 

7. Uchádzač do ceny za realizáciu diela zahrnie aj náklady vyplývajúce z budúcej ZoD a to najmä: 
 - vytýčenie inžinierskych sietí 
 - vytýčenie priestorovej polohy stavby 
          - skúšky zhutnenia 
 - porealizačné zameranie stavby, zhotovenie geometrických plánov (i v elektronickej forme)    

overených príslušnou správou katastra, 
 - vypracovanie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby 
          - správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok 
          - prípadne ostatné poplatky vyplývajúce z plnenia zmluvy o dielo 
 

8. Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, aby v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí, 
resp. chýbajúcich položiek vo výkaze výmer v porovnaní s projektovou dokumentáciou, na 
uvedené upozornili v lehote podania žiadosti o vysvetlenie.  

 
9. V zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ak rada určí,  že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu 
a podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri 
uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej 
cene alebo za pôvodných podmienok, je verejný obstarávateľ oprávnení uzatvoriť dodatok k zmluve, 
ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, a to najskôr ku 
dňu právoplatnosti rozhodnutia rady. 

 
             Rada rozhodne o návrhu do 90 dní odo dňa doručenia úplného návrhu rade. 
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
 

Obstarávateľ predkladá v tejto časti súťažných podkladov „návrh zmluvy o dielo“, ktoré je uchádzač povinný  
akceptovať.  

1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil návrh zmluvy podľa 
tejto časti súťažných podkladov, a to tak, že oddelí strany 20 až 27, doplní svoje identifikačné 
údaje v čl. I  ale nevyplní cenu predmetu v čl. V.  Návrh zmluvy musí podpísať štatutárny 
zástupca uchádzača resp. oprávnený zástupca uchádzača ako súhlas s obsahom tejto zmluvy. 
(Návrh ceny za zákazku bude uvedený v prílohe č. 1  k časti A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk 
a bude súčasťou časti ponúk „ Kritéria“) 

2. Uchádzač môže navrhnúť doplnenie aj ďalších ustanovení, ktoré však nesmú byť v rozpore 
s požiadavkami obstarávateľa a podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch a nesmú 
byť pre neho nevýhodné. Ak budú pre obstarávateľa nevýhodné, nebude sa na nich prihliadať.  

3. Do úvahy nemožno brať žiadnu výhradu a obmedzenie voči platným podmienkam určeným 
obstarávateľom.  

4. Po ukončení súťaže súčasťou návrhu zmluvy, ktorú uchádzač predložil v ponuke v časti „ 
Ostatné“ bude  ako príloha č. 1 zmluvy aj položkovitá kalkulácia rozpočtu diela (ocenené výkazy 
výmer) a ostatné náklady za súvisiace služby vyplývajúce zo ZoD, ktorá bola predložená 
v ponuke v  časti „Kritéria“  

5. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak všetky ponuky presiahnu predpokladanú 
hodnotu zákazky.   

6. Obstarávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch doplniť  návrh zmluvy o dielo, ktorý 
je súčasťou súťažných podkladov,  o ďalšie ustanovenia.  

 
 
 
 

Súčasťou súťažných podkladov je priložený Návrh zmluvy.  
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Zmluva o dielo č. ../OV/2014  
uzatvorená pod ľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 
 
 

- I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1 Objednávateľ: Mesto Poprad 
 Sídlo: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad 
 Štatutárny zástupca: Ing. Anton Danko, primátor mesta   
        Zástupca na rokovanie 
 o veciach  technických: Ing. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby 
 IČO: 00 326 470 
 DIČ: 2021031144 
  IČ DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH 
 Bankové spojenie: VÚB, a.s., Poprad 
 Číslo účtu: 24524562/0200 
 
1.2 Zhotoviteľ: …................................................ 
 
 Sídlo: ...........................................…..... 
 
 Štatutárny orgán: …................................................. 
 Zápis v registri: Okresný súd ............., odd. Sro, vložka č. ….... 
 Zástupca na rokovanie o veciach   
 zmluvných a technických: ….................................................... 
 
 IČO: …....................................................... 
 
 DIČ: ….......................................................... 
 
 IČ DPH: …......................................................... 
 
 Bankové spojenie: …......................................................... 
 
 Číslo účtu: ….......................................................... 
 

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 
 
2.1 Podkladom pre uzavretie zmluvy je ponuka zhotoviteľa v rámci podlimitnej zákazky vyhlásenej vo 

Vestníku verejného obstarávania č.6/2014 pod značkou 221 -WYP dňa 10.1.2014 na zákazku, ktorá je 
predmetom zmluvy. 

2.2 Názov stavby: „Novostavba: Sociálne byty, Levo čská ulica, Poprad“ 
2.3 Projekt pre zmenu stavby pred dokončením a realizáciu stavby, vypracovaný spoločnosťou OSA ateliér 

s.r.o., Kuzmányho 5100/3, 058 01 Poprad, autorizovaným architektom Ing. arch. Miloslavom Dulíkom, 
registračné číslo 1164AA v júni 2013.   

 
III. PREDMET PLNENIA ZMLUVY A KOMPLEXNOS Ť DODÁVKY 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa dielo - 

stavbu: „Novostavba: Sociálne byty, Levo čská ulica, Poprad“ 
 v rozsahu nasledovnej objektovej skladby: 
 SO 01 Hlavný objekt 
 SO 02 Vodovodná prípojka 
 SO 03 Kanalizačná prípojka splašková 
 SO 04 NN prípojka 
  SO 04.1 Prípojková skriňa RIS 
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  SO 04.2 Preložka jestvujúcich elektromerov 
  SO 04.3 Nové elektromery 
 SO 05 Prístupový chodník 
 SO 06 Kanalizačná prípojka dažďová 
 SO 07 Úprava existujúcej kotolne 
  časť Rozšírenie a zmena kotlov 
  časť Rozšírenie plynofikácie 
  časť Úprava existujúcej kotolne 
 SO 08 Verejné osvetlenie 
  
3.2 Zhotoviteľ vykoná dielo podľa:   
 - predloženej projektovej dokumentácie, ktorej obsah je záväzným podkladom pre vyhotovenie 

položkovitej kalkulácie rozpočtu diela, v plnom rozsahu súťažných podkladov, 
 - položkovitej kalkulácie rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, 

ktorú vyhotovil zhotoviteľ (cenová ponuka zo dňa ...2014), ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zml uvy. 
3.3 Stavbou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, prác a výkonov, 

strojov a zariadení špecifikovaných v predloženej projektovej dokumentácii. 
3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve na 

profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť    
a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území 
Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov. 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu, 
ak dielo nebude vykazovať nedostatky, ktoré môžu mať zásadný vplyv na jeho prevádzkovanie. 

 
IV. ČAS PLNENIA 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy vymedzený v článku III. bode 3.1 do 180-tich dní od 

odovzdania staveniska . 
4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa 
na finančné zvýhodnenie. 

4.3 Pre zabezpečenie riadneho a včasného plnenia podľa tejto zmluvy zhotoviteľ požaduje a objednávateľ 
sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu potrebnú na začatie výstavby, stavebné 
povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí pri 
odovzdaní staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní oda dňa 
doručenia písomnej výzvy na jeho prevzatie od objednávateľa. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by 
mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi pri prevzatí staveniska harmonogram postupu 
výstavby s vecným, časovým a finančným plánom a doklad o uzavretí poistnej zmluvy na všetky škody 
spôsobené na predmete zmluvy počas realizácie. 

 
V. CENA DIELA 

 
5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. bodu 3.1 je stanovená dohodou zmluvných 

strán, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR            
č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších              
predpisov, je doložená položkovitou kalkuláciou rozpočtu diela vrátane ostatných nákladov 
vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy vyhotovenej zhotoviteľom, ktorá tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve 
Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná a predstavuje sumu: 

    
 Celková cena diela bez DPH ..................…..,...... Eur 

 DPH 20% ......…..............,...... Eur 

 Celková cena diela vrátane DPH  .......….............,...... Eur 

 (Slovom: …......................................................................... Eur …. centov) 
 
5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je stanovená ocenením jednotlivých položiek výkazu výmer podľa súťažných 

podkladov jednotkovými cenami vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy, ktoré 
sú pre zhotoviteľa pri zhotovení tohto diela záväzné. 
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5.3 Všetky práce na diele, ktorých sa zmluva týka, budú uhradené na základe záväzných jednotkových cien 
a skutočne zrealizovaných dodávok a prác, odsúhlasených a potvrdených technickým dozorom 
objednávateľa. 

5.4 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie 
a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným 
predmetom zmluvy.  

5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
zariadenia staveniska zhotoviteľa, ako aj vytýčenie podzemných vedení sietí a vytýčenie smerových 
a výškových bodov stavby, vyhotovenie dokumentácie skutočného zhotovenia stavby, porealizačné 
zameranie stavby (geometrický plán, aj v digitálnej forme, overený príslušným katastrálnym úradom) 
a zabezpečení ostatných záväzkov zhotoviteľa z tejto zmluvy. 

5.6 V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov, konštrukcií a druhov 
stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť každá taká zmena vopred zaznamenaná 
v stavebnom denníku, odsúhlasená projektantom a technickým dozorom objednávateľa a zrealizovaná 
po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve. 

5.7 Ak počas realizácie diela nastanú také okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky plnenia 
zmluvy, rada ako orgán úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada“) určí v zmysle § 10a zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že po uzatvorení 
zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktorú nebolo možné 
pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie 
je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. V takomto 
prípade je objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného 
obstarávania, ktorý by zvyšoval cenu plnenia, najskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia 
rady.  

5.8 Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia rady o oprávnení uzatvoriť dodatok k zmluve, budú po 
predchádzajúcom odsúhlasení dohodnuté práce naviac za cenu určenú nasledovne: 
5.7.1 ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena 
z ponukového rozpočtu, 
5.7.2 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet, použije sa jednotková cena 
z cenníka, podľa ktorého bol vypracovaný rozpočet, v cenovej úrovni ponukového rozpočtu, 

 5.7.3 ak pôjde o položky prác, ktoré neobsahuje ponukový rozpočet a ani cenník, podľa ktorého bol 
vypracovaný rozpočet, použije sa individuálna kalkulácia s použitím úrovne réžie a zisku ponukového 
rozpočtu. 

 
VI. PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy. 
6.2 Cena za dielo bude zhotoviteľovi uhradená priebežne, na základe čiastkových faktúr vystavených podľa 

skutočne vykonaných prác v mesačných intervaloch. Čiastkové faktúry bude zhotoviteľ predkladať 
objednávateľovi do 15. dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci realizácie prác.  

6.3 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je 
súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým 
dozorom objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, 
pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa 
zmluvy. Prípadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na požiadanie uviesť 
oddelene. 

6.4 Zhotoviteľovi bude z každej čiastkovej faktúry zadržaných 10% z faktúrovanej sumy vrátane DPH 
(zádržné), ktoré uhradí objednávateľ až po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
a odstránení všetkých vád a nedorobkov diela, ktoré boli zistené pri jeho odovzdaní a kolaudácií. 
Zhotoviteľ je povinný vo faktúre vypočítať a uviesť zadržanú sumu, ako aj sumu k úhrade po odpočítaní 
zádržného.    

6.5 Poslednú čiastkovú - konečnú faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní 
a prevzatí predmetu zmluvy. 

6.6 Lehota splatnosti čiastkových faktúr za vykonané práce je 30 dní odo dňa ich doručenia 
objednávateľovi. 

6.7 Lehota splatnosti poslednej čiastkovej - konečnej faktúry za vykonané práce je 15 dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. 

6.8 Lehota splatnosti zádržného je 15 dní odo dňa, ktorým bola splnená aj posledná podmienka z bodu 6.4 
tejto zmluvy. 

6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručených faktúr. Faktúry musia obsahovať náležitosti 
uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.  
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6.10 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby 
či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V 
takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi. 

6.11 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad 
o prevzatí prác a dodávok. 

6.12 Objednávateľ prehlasuje, že na predmet zmluvy sú vyčlenené finančné prostriedky v rozpočte Mesta 
Poprad. 

 
VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa projektovej dokumentácie 

a podmienok zmluvy, a že minimálne počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. 
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U 
zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí záručná doba udaná 
výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých 
zariadení s kratšou zárukou ako 60 mesiacov, s uvedením záručnej doby danej výrobcom. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle tohto článku 
do 3 pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa alebo nástupcu a vady 
odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany 
písomne. 

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 

7.8 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie 
na náklady zhotoviteľa. 

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

7.10 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 
7.11 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť 

zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení. 
 

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1 Zhotoviteľ zhotoví dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
Nebezpečenstvo škody na diele nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu 
plnenia. 

8.2 Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 
8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ 

mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním 
staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú dokumentáciu 
potrebnú na vykonanie diela. 

8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí a  podmienky, za ktorých je 
možné vykonávať stavebné práce. 

8.5 Zhotoviteľ na základe týchto podmienok zabezpečí presné vytýčenie podzemných vedení a vytýčenie 
smerových a výškových bodov stavby odborne spôsobilou osobou na vlastné náklady. Podrobné 
vytýčenie jednotlivých úsekov bude zabezpečovať zhotoviteľ podľa postupu prác. Objednávateľ 
súčasne presne vymedzí hranice staveniska.  

8.6 Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko. 
8.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 

značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, 
obstará  a uhradí tieto práce zhotoviteľ. 

8.8 Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstaráva zhotoviteľ a znáša 
aj prípadné poplatky.  
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8.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj 
stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska. 

8.10 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

8.11 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri realizácii 
stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach v znení neskorších predpisov.    

8.12 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 
8.13 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu. Zhotoviteľ 

odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 
8.14 Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody. Náklady na 

úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy. 
8.15 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, ktoré 

je zhotoviteľ povinný rešpektovať. 
8.16 Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom postupe 

budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne najmenej 3 
pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis 
technický dozor objednávateľa potvrdí svojim podpisom. 

8.17 Ak sa  technický dozor objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to 
riadne vyzvaný, je objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie 
požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša náklady 
dodatočného odkrytia  zhotoviteľ. 

8.18 Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác: 
 - k vytyčovaniu stavby, 
 - na prevzatie výkopových prác, 
 - na kontrolu zakladania, 
 - na kontrolu vykonania miery zhutnenia pláne komunikácií, chodníkov a spevnených plôch, predložiť 

atest o zhutnení pláne,  
 - ku kontrole vykonania podkladových vrstiev komunikácií a chodníkov, pred kladením konečnej 

povrchovej úpravy, 
 - na kontrolu rozvodov inštalácií pred zakrytím, 
 - na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a vysloviť súhlas 

pre realizáciu ďalšej vrstvy. 
8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa, resp. technický dozor 

objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 9.7. O vykonaných skúškach vedie zhotoviteľ záznam v 
stavebnom denníku. 

8.20 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 28 vyhlášky 
č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.  

8.21 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak zistia, 
že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať 
sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním 
diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to 
poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je 
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

8.22 Technický dozor investora môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy požiadať 
zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho zabudovania.   

8.23 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva 
technický dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu. 

8.24 Po dobu od podania návrhu rade až do doby právoplatného rozhodnutia rady zhotoviteľ na vlastné 
náklady zabezpečí ochranu diela alebo jeho častí na ktorých budú práce prerušené. 

.  
 

IX. REALIZÁCIA A ODOVZDANIE DIELA 
 

9.1 Objednávateľ, resp. technický dozor objednávateľa má počas realizácie diela právo priebežnej kontroly, 
právo upozorniť zhotoviteľa na prípadné vady a odchýlky od projektu a právo požadovať v primeranej 
lehote odstránenie týchto nedostatkov. 
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9.2 Zhotoviteľ bezodkladne upozorní objednávateľa, resp. technický dozor objednávateľa na jeho prípadné 
nevhodné pokyny na zhotovenie diela. Prerušenie prác z tohto dôvodu nie je omeškaním na strane 
zhotoviteľa. 

9.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša 
zhotoviteľ až do protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré v priebehu realizácie 
zvolá objednávateľ alebo technický dozor investora s tým, že ich presný termín mu bude písomne 
oznámený minimálne 5 pracovných dní  vopred. 

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 10 pracovných 
dní vopred. 

9.6 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s objednávateľom 
preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach 
podmieňujú prevzatie diela. 

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

9.9 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.  
9.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy zhotoviteľa k odovzdaniu 

a prevzatiu diela podľa čl. IX. bod 9.5 nasledovné doklady nevyhnutné ku kolaudačnému konaniu 
a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach: 
9.10.1 Stručnú technickú správu o odovzdávanej stavbe a manuál jej užívania (spôsob používania, 

údržbu, pravidelné kontroly a revízie a pod.) 
9.10.2 Doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby. 
9.10.3 Dokumentáciu skutočného realizovania stavby so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým 

došlo počas realizácie stavby potvrdenú zhotoviteľom.  
9.10.4  Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia, ku ktorým došlo počas 

realizácie stavby potvrdené zhotoviteľom, zapísané a odsúhlasené technickým dozorom 
objednávateľa v stavebnom denníku.  

9.10.5 Doklad o zameraní skutočného vyhotovenia stavby oprávneným geodetom - porealizačné 
zameranie stavby (geometrický plán aj v digitálnej forme, overený príslušným katastrálnym 
úradom), pri podzemných sieťach ešte pred ich zakrytím, na náklady zhotoviteľa.  

9.10.6 Certifikáty  preukázania  zhody  stavebných výrobkov  (zákon č. 90/1998 Z.z.  o  stavebných 
výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody. 

9.10.7 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších  prác zakrytých. 
9.10.8 Atesty o zhutnení pláne a ďalších vrstiev predpísaných projektom. 
9.10.9 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii.  
9.10.10 Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad 

o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný). 
9.10.11 Stavebné denníky (montážne denníky). 
9.10.12 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok. 
9.10.13 Záručné listy (kópie), návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom 

jazyku a doklady o zaškolení obsluhy. 
 

X. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 
 

10.1 Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné pokuty 
a sankcie. 

10.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III bod 3.1 po lehote uvedenej v čl. IV bod 4.1, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH podľa čl. V bod 5.1 za každý 
kalendárny deň omeškania. 

10.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom vyúčtované úroky 
z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

10.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo 
výške 20,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 

10.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VII bod 7.6, zaplatí zmluvnú pokutu vo 
výške 10,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 
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10.6 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 33,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká 
s odstránením  vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

10.7 Lehota splatnosti  faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 
10.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením zmluvnej 

povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.  
 
 

XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 
11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na 

odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 
11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu 

spôsobenú druhej strane. 
11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 11.2 zbaví 

sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. 
11.4 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa 

o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené 
do pôvodného stavu. 

11.5 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením 
v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím 
ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.                      

11.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných 
postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu 
spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

 
XII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti dohodnuté 

v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie sa oznamuje 
doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu. 

12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú: 
12.2.1 nepredloženie zmluvy o poistení pri prevzatí staveniska, 
12.2.2 nepredloženie harmonogramu výstavby pri  prevzatí staveniska, 
12.2.3 odovzdanie stavby ako celku na zhotovenie inému zhotoviteľovi 
12.2.4 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej lehote 

neodstránil (čl. VIII, bod 8.21), 
12.2.5 neplnenie harmonogramu výstavby, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane 

určenej lehote neodstránil, 
12.2.6 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z tejto 

zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní. 
 

XIII. OSTATNÉ USTANOVENIA 
 
13.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pracovných poradách, ktoré 

zvolá zhotoviteľ  alebo objednávateľ podľa potreby. 
13.2  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, s výnimkou poskytnutia informácií 
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 
XIV.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
14.1 Zmluva je platná dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
14.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, len formou písomných 
očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle 
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objednávateľa. 
14.3 Po dobu od podania návrhu rade v zmysle § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o určenie, že po uzatvorení zmluvy nastala 
taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné pri 
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene okolností nie je 
možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok do doby 
právoplatného rozhodnutia rady práce budú prerušené a lehota plnenia neplynie..    

14.4 V prácach možno pokračovať: 
 a) po právoplatnom rozhodnutí rady v prípade, že na základe rozhodnutia rady nebude možné uzatvoriť 

dodatok k zmluve. V tomto  prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom právoplatného rozhodnutia 
rady. 

 b) po nadobudnutí účinnosti dodatku k zmluve v prípade, že po právoplatnom rozhodnutí rady bude 
možné uzatvoriť tento dodatok. V tomto  prípade pokračuje plynutie lehoty plnenia dňom nadobudnutia 
účinnosti dodatku k zmluve. 

14.5 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto 
zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán o rozhodnutie súd. 

14.6 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným 
zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom SR. 

14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola podpísaná 
v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak 
súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej obsahom. 

14.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 - Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu 
diela  vrátane ostatných nákladov vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy.   

14.9 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve          
zhotoviteľ. 

 
 
 
V Poprade dňa …...................... V.................... dňa …...................... 
 
 
Za objednávateľa: Mesto Poprad Za zhotoviteľa: …............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
................................................................. ....................................................................... 

   Ing. Anton Danko                                                                        …................. 
      primátor mesta               …............................ 
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