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Verejný obstarávateľ: 

Obec Kuzmice 
Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice 

 

Výzva na súťaž ev. č.: 8/2016/StP 
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná 

postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení a v súlade s 

Metodickým pokynom CKO č. 14 

Predmet zákazky:  

„Obnova chodníka v obci Kuzmice“ 

 – stavebná práca, výber dodávateľa. 
                              

Obec Kuzmice, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o  

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len nZVO) v súlade s § 117 

cit. zákona vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie 

dodávateľa stavebných prác: „Obnova chodníka v  obci Kuzmice“.  

  

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 Verejný obstarávateľ: Obec Kuzmice,  okr. Trebišov 

Sídlo organizácie:    Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice  

IČO:                         00 331 643 

DIČ:   2020773458 

Štatutárny orgán:  Ing. Martin Vincej, starosta obce  

Tel. kontakt:  +421(0)56 679 12 06, mobil : 0917 884 182 

E-mail:   obec@kuzmice.eu 

Kontaktná osoba pre VO:  Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci 

Telefón:                    +421/905 303 752  

E-mail:   milan.filip@elauk.sk 

 Webový portál:  www.elauk.sk 

 

1.1 Druh verejného obstarávateľa: 

 Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

 predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva. 

1.2 NUTS kód: SK042 Košický kraj 

2)  Predmet zákazky : 

2.1 Názov zákazky:   „Obnova chodníka v  obci Kuzmice“  

2.2 Druh zákazky:   stavebná práca 

2.3 Miesto poskytnutia služby: Obecný úrad Kuzmice 

2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

45000000-7 Stavebné práce 

45211360-0 Stavebné práce na rozvoji miest 

45213316-1 Inštalačné práce na chodníkoch 

45432112-2 Kladenie dlažby 
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3) Stručný opis predmetu zákazky: 

3.1 Predmetom výzvy na predkladanie ponúk je cenová ponuka uchádzača na vykonanie stavebnej 

práce podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe tejto výzvy s označením: Príloha č.1 - 

výkaz výmer.  

 Predmetom zákazky sú: 

  - búracie práce (odstránenie starých obrubníkov, betónových krajníkov),  

  - kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších 

  - odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku. 

 

4) Predpokladaná hodnota zákazky: 

Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je vypracovaný 

rozpočet odborne spôsobilej osoby na rozpočtovanie stavebných prác:  

PHZ spolu: 15.598,42 € bez DPH 

Predpokladaná hodnota stavebného diela vo výške 15.598,42 Eur bez DPH je maximálnou 

hodnotou oceneného výkazu výmer pre realizáciu stavebného diela.  

 

5) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

 Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky. 
 

6) Možnosť predloženia variantných riešení:   

 Nemožňuje sa.  
 

7) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia: 

Doba výstavby: 30 pracovných dní a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne 

uzatvorenej zmluvy - Zmluva o dielo. 
 

8) Právne, ekonomické, finančné a technické informácie: 

9)  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v 

ktorých sa uvádzajú:  

9.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov obce Kuzmice.  

9.2 Podmienky financovania a platobné dojednania budú špecifikované a určené v zmluve, 

ktorú predloží úspešný uchádzač.  

9.3 Uchádzačom sa umožňuje fakturácia za celok, podľa návrhu zmluvy tak ako je to uvedené 

v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou tejto výzvy a oceňuje sa v návrhu kritéria 

jednou sumou za zmluvný celok. 

  Lehota splatnosti faktúr  - 14 kalendárnych dní od jej doručenia. 
 

10) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky: 

10.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať: 

Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 

ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nZVO), ktorými sa preukazuje splnenie 

podmienok osobného postavenia uchádzača vo verejnom obstarávaní: 

a) Dokladom o oprávnení podnikať v oblasti stavebnej výroby,  (Výpis zo ŽR alebo OR o 

podnikateľskej činnosti resp. iný adekvátny doklad ) s obsahom činnosti: 

-  uskutočňovania stavieb a ich zmien resp. ekvivalent. 
 

10.2. Ekonomické a finančné postavenie:   
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

podľa § 33 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje. 
 

10.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:   

Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s § 34 ods. 1 

písm. b) nZVO preukáže uchádzač: – min. 3 referencie v oblasti stavebnej činnosti 

rekonštrukcie, opravy alebo vybudovania nových chodníkov s uvedením overiteľných 

údajov.  
 

11)   Podmienky poskytnutia súťažných podkladov: 

Súťažné podklady osobitného určenia nie sú k dispozícií – požiadavka vereného 

obstarávateľa je opísaná dostatočne v tejto výzve a uvedených prílohách. 

 

12)  Lehota a miesto na predloženie ponuky: 

Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:   05.05.2016 do 12:00 hod..  

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice - osobe  

Elektronicky: obec@kuzmice.eu  - a následne poštou. 

  

13)  Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú 

cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že 

nie je platcom DPH upozorní).  

 

14)  Obsah predkladanej ponuky: 

a) kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená). 

• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra 

(predkladá fyzická osoba -podnikateľ), 

• výpis z obchodného registra  

(predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v 

obchodnom registri), 

 b) Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy 

 c) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č.2 tejto výzvy 

 d) Ocenený výkaz výmer príloha č.3 tejto výzvy 

f)  Heslo súťaže: „Chodníky - Kuzmice“ – na písomné doručenie ponuky. 

 

15)  Vyhodnocovanie ponúk: 

Vyhodnocovanie ponúk  je neverejný akt a uskutoční sa dňa:  05.05.2016 od 14:00 hod. 

Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov 

posudzovaných podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk 

bude oznámený uchádzačom e-mailom. 

16)  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

  Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium: 

a)  najnižšia cena za celý predmet zákazky podľa ocenenia fakturačných položiek uvedených 

v prílohe č.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk – Návrh na plnenie kritérií. 

b)  v prípade predloženia ekvivalentného riešenia – vyšší štandárd, hodnotiť sa bude 

efektívnosť nákladov ponúknutej technológie výstavby. 
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17)  Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.05.2016 
 

18)  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude 

uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere 

najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v 

zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok 

účasti podľa nasledujúcich pravidiel:  

- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcu podľa § 40 zákona 

o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.. 

Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného 

obstarávania záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, 

potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a 

dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené informácie obsah ktorých je požadovaný v 

tejto výzve, súvisiacich prílohách a pokynoch pre uchádzačov na predkladanie ponúk. 

Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. V prípade, ak 

úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí 

ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý 

alebo tretí v poradí.  

19)  Dátum zverejnenia/odoslania oznámenia:  27.04.2016. 

 

20)   Komunikácia: 

  Osoba odborne spôsobilá za procesnú komunikáciu verejného obstarávania                                   

Ing. Milan Filip, Tel. kontakt: +421(0)905303752, E-mail: milan.filip@elauk.sk                                   

 

21)   Počet príloh celkom - 3: 

 Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača 

 Príloha č. 2 – Ponuka na plnenie kritéria 

 Príloha č. 3 – Výkaz výmer 

  

22)   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Objednávateľ si vyhradzuje právo v rámci tejto cenovej ponuky u zhotoviteľa požiadať o 

doplnenie, resp. technické prepracovanie určitej časti stavby v prípade, že takáto požiadavka 

vyplynie z procesu posudzovania dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). 

 

 V Kuzmiciach dňa 07.04.2016 

 

      Ing. Martin Vincej, starosta obce 
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Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača 

Uchádzač: 

Názov a sídlo: 
 

 

Osoba oprávnená konať za 

uchádzača: 
 

Kontaktné údaje uchádzača: 
Tel.:// Mobil:   

e-mail:  

Verejný obstarávateľ: 

Názov a sídlo:  
Obec Kuzmice,  okres Trebišov 

Obecný úrad Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice 

Názov predmetu zákazky: Obnova chodníka v obci Kuzmice 

Postup zadávania zákazky: Postupom podľa §117  nZVO 

V Y H L Á S E N I E 

1.  Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky so skráteným názvom 

zadania: „Obnova chodníka v obci Kuzmice“. 

2.  Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet 

zákazky sú pravdivé a úplné. 

3.  Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky 
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

4.  Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

5.  Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile 

verejného obstarávateľa v súlade s § 55 ods.  zákona o verejnom obstarávaní, okrem časti označených 

ako: „Dôverné“. 

7. Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

8.  Vyhlasujem, že nemáme v záujme zadať realizáciu predmetu zákazky alebo jej časti  subdodávateľom.  

Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom stavebného diela v zmysle 

podmienok stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky 

realizácie stavebného diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami, 

právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel  zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej 

dokumentácie a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v zmysle osobitných 

požiadaviek na plnenie. 
 

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

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby  
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Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke) 

 

N á v r h   n a   p l n e n i e   k r i t é r i í 

 údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „nZVO“) 

 

Verejný obstarávateľ: 

Názov predmetu zákazky: 

Postup zadávania zákazky: 
 

Obec Kuzmice,  okres Trebišov  

Obnova chodníka v obci Kuzmice 

Postupom podľa §117 nZVO 
 

Názov firmy / organizácie: 
 

 

Adresa/sídlo organizácie:  
 

 

IČO // IČ DPH:  IČO: IČ DPH: 

Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):   

Vypracoval (meno a priezvisko):  

Dátum:  

Tel.: // Mobil. tel.: Tel.: Mobil: 

e-mail:  

 

Kritérium č. 1:  - Najnižšia cena za dodávku predmetu zákazky ako celku. 

Ocenenie položiek - cenová ponuka uchádzača: 

Návrh ponuky uchádzača podľa realizovaných 

postupov VO - Špecifikácia zadania 

Návrh cenovej ponuky v EUR 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH  

Vykonanie komplexných stavebných prác podľa 

oceneného výkazu výmer 
   

Ponuková cena uchádzača - spolu:    

1.  Prehlasujem, že cena je stanovená podľa ocenenej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej vo výkaze 

výmer. 

2.  Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.   

V prípade rozdielnych údajov, som/sme si vedomí, že naša ponuka môže byť zo súťaže vylúčená. 

 

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:        

        ............................................................ 
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Príloha č. 3 – Výkaz výmer 
 

 

VÝKAZ VYMER - ROZPOČET 

Stavba: Obnova chodníka v obci Kuzmice 

  Miesto: Obec  Kuzmice, okr. Trebišov Dátum:   

  Objednávateľ: Obec Kuzmice, okr. Trebišov Spracovateľ RN: Ing. M. Filip 

  Zhotoviteľ:  Stavby vedúci:  

P.Č

. 

T

V 
KCN 

Kód 

položky 
Popis MJ 

Množstvo 

celkom 

Cena 

jednot. 

Cena 

celkom 

Sadzb

a DPH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

  D   HSV Práce a dodávky HSV          

 
D 

 
1 Zemné práce 

   
 

 

1 K 221 

113206111 Vytrhanie obrúb betónových, s 

vybúraním lôžka, z krajníkov alebo 

obrubníkov stojatých,  -0,14500t 

m 90,00   20,0 

 
D 

 
5 Komunikácie 

  
  

 

2 K 221 

564732111 Podklad alebo kryt z kameniva 

hrubého drveného veľ. 32-

63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm 

m
2
 119,60   20,0 

3 K 221 
596911112 Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm 

pre peších nad 20 m2 
m

2
 119,60   20,0 

4 M 
MA

T 

592195114

0 

Dlažba High value Premac  

KLASIKO 20x10x6 cm FLAIR SIVÁ 
m

2
 120,79   20,0 

5 K 221 
597962132 Montáž uzavretého žľabu BG-D - 400 

do lôžka z betónu prostého tr.C 25/30  
m 44,50   20,0 

6 M 
MA

T 

592300130

9 

BG Žľab pre vysokú záťaž D- 400,  s 

liatinovým roštom 
ks 44,50   20,0 

 
D 

 
9 

Ostatné konštrukcie a práce-

búranie   
  

 

7 K 221 

917732111 Osadenie chodník. obrubníka kamen. 

ležatého bez bočnou oporou z betónu 

prosteho tr. C 10/12,5  

m 90,00   20,0 

8 M 
MA

T 

592174520

0 
Obrubník betónový A 2/828 ks 90,90   20,0 

9 K 013 

965042241 Búranie podkladov pod dlažby, 

liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty 

asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 

m2 -2,20000t 

m
3
 23,92   20,0 

10 K 013 
979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na 

skládku do 1 km 
t 65,67   20,0 

 
D 

 
99 Presun hmôt HSV 

  
  

 

11 K 221 

998223011 Presun hmôt pre pozemné 

komunikácie s krytom dláždeným 

(822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky 

objektu 

t 107,21   20,0 

    
Celkom bez DPH: ..........   .............. Eur 

    Celkom s DPH: .........       ...... Eur 

 

V  Kuzmiciach, dňa      

       

…………………………………         
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Príloha č. 3 – Referenčný list uchádzača - “VZOR“  

 

REFERENČNÝ LIST UCHÁDZAČA - R1 

Názov predmetu zákazky: 

 

Uchádzač / Zhotoviteľ / Dodávateľ / Subdodávateľ 

Názov dodávateľa : 

 

 

 

IČO: 

Zodpovedný projektant: 
M:   

Tel.:  

e-mail: 

Objednávateľ /Odberateľ, Kupujúci/ 

Názov objednávateľa: 

 

 

Štatutár/zástupca objednávateľa: 
M:   

Tel.:  

e-mail: 

Úloha v zmluve: (Správne označiť 

                               Hlavný dodávateľ                             Subdodávateľ 

Zmluvná cena diela: 

bez DPH:    

    s DPH:    

Skutočne realizovaná cena: 

bez DPH:  

    s DPH:  

Popis predmetu zmluvy s uvedením výkazu výmer 

SO 01 Rekonštrukcia chodníkov 

SO 02 Vybudovanie chodníkov  

SO 03 Revitalizácia verejných priestranstiev  

SO 04 Podobné zákazky 

SO 05 podľa vlastného uváženia 

Zastavaná plocha                     m
2
 

Dĺžka výstavby                        m  

                                                 m
2
   

  

  

Objektová skladba stavby s uvedením cien po objektoch 

SO 01 Rekonštrukcia chodníkov 

SO 02 Vybudovanie chodníkov  

SO 03 Revitalizácia verejných priestranstiev  

SO 04 Podobné zákazky 

SO 05 podľa vlastného uváženia 

                                          ,-  Eur 
                                          ,-  Eur 
                                          ,-  Eur 
                                          ,-  Eur 

Potvrdenie o kvalite predmetu zákazky, ktorý je predmetom zmluvy 

(Opísať spokojnosť s dodávkou): 

Stavba realizovaná bez závad v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa. 

 

Potvrdenie o realizácií stavby  vydáva:  

 

 

 

Dátum, pečiatka, podpis odberateľa: 

 

 

 Referenčný rok:                                                     ........................., konateľ  

Tel.: +421  
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ZMLUVA O DIELO č. . . . . . . . . 
uzavretá podľa § 536 a následne Obchodného zákonníka 

 

Preambula: Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v prospech úspešného 
uchádzača, ktorého dokumentácia sa nachádza na Obecnom úrade Kuzmice spisové číslo:      /2016/StP 

 
ČL. I. - ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ:  OBEC KUZMICE, ul. Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice   

v zastúpení:  Ing. Martin Vincej, starosta obce  

IČO:   00 331 643 

DIČ:   2020773458                                                 

    a   
 
1.2. Zhotoviteľ:    

V zastúpení:    

Sídlo uchádzača:   

Prevádzka firmy:       

IČO:     

IČ DPH:           

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:       

Tel./mobil:    

e-mail:     

  
 
 

Čl. II. - PREDMET ZMLUVY   

 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

2.1. zhotoviteľa, že  zhotoví  pre  objednávateľa  na  stavbu: „Obnova chodníka v obci Kuzmice“ stavebné 
dielo podľa čl. III. tejto zmluvy a odovzdá ho objednávateľovi. 

2.2. objednávateľa, že: 
2.2.1  poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu diela. 

2.2.2  zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku, najneskôr v posledný deň lehoty na 
vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. IV. 

 
 

Čl. III. - DIELO - rozsah a obsah predmetu plnenia 
 

3.1 Dielom je vykonanie stavebných prác podľa oceneného výkazu výmer – predloženého rozpočtu 
zhotoviteľa vo verejnej súťaži.  

„Obnova chodníka v obci Kuzmice“ stavebné práce v potrebnom rozsahu 
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3.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, najmä mu poskytne veci určené na vykonanie 
diela, ako sú: 

 potrebné podkladové písomnosti – súhlas na uzatvorenie cesty, manipulačný priestor, 
 oznámi svoje požiadavky ovplyvňujúce obsah a formu vykonania stavebného diela, 
 polohopisné a výškopisné zameranie lokality, snímok z pozemkovej mapy, list vlastníctva, 
 body napojenia, križovania inžinierskych sietí resp. prehlásenie o ich neexistencií v uvedenej lokalite. 

3.3. Zhotoviteľ vykoná dielo v spoluprácu s osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo 
výstavbe. 

3.4.  Dokumentácia: výkaz výmer a stavebný denník zhotoviteľa, podklad pre fakturáciu. 
 
 

Čl. IV. - CENA ZA DIELO 
 

4.1.  Podkladom pre stanovenie zmluvnej ceny stavebného diela je zverejnený výkaz výmer verejného 
obstarávateľa. 

4.2. Cena za dielo je cena z výsledku verejného obstarávania stanovená na základe cenovej ponuky a 
kalkulácie uchádzača/zhotoviteľa diela v čiastke:  

4.2.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH:. . . . . . . . . . . . . . . . Eur 

4.2.2 sadzba DPH a výška DPH: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Eur 

4.2.2 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH: . . . . . . . . . . . . . Eur 

4.2.3 zmluvná cena po zaokrúhlení desatinných čísiel: . . . . . . . Eur.  

/Slovom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eur s DPH/ 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena nebude upravená žiadnym dodatkom aj napriek možného 
vzniku ďalších nákladov podľa skutočnej potreby nákladov na realizáciu stavby zdokumentovaných 
v rozpočte stavby pre realizáciu stavebného diela. 

4.4. Zmluvnú cenu je možné pri fakturácii upraviť z dôvodu inflácie, resp. devalvácie EUR v čase podpísania 
zmluvy a ku dňu fakturácie . 

4.4.  Harmonogram platieb: 
1. platba – po ukončení výkopových prác a uložení štrkového podložia . . . . . . . . . ,- Eur s DPH        
2. platba – po ukončení pokladky dlažby a vyčistenia stavebného priestoru . . . . . . ,- Eur s DPH.   

 
 

Čl. V. - LEHOTY PLNENIA ZÁVÄZKOV 
 

5.1.    Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonaním stavebného diela: 

5.1.1. výkopové práce a uloženie štrkového podložia do 31. mája 2016 

5.1.2. pokladka dlažby a vyčistenie stavebného priestoru do 10. júna 2016     

5.2. Objednávateľ splní svoj záväzok: 

5.2.1.  prevzatím diela v deň, keď ho zhotoviteľ ponúkol na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na   
splnenie záväzku zhotoviteľa          

5.2.2 zaplatením ceny diela bankovým prevodom v prospech účtu zhotoviteľa v banke: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .   v lehote splatnosti faktúry v zmysle bodu 4.4. tejto zmluvy. 
Splatnosť faktúry 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

5.3.  Lehoty podľa bodu 5.1. neplynú po čas, počas ktorého zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre   
neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. V prípade nových požiadaviek objednávateľa na 



Obec Kuzmice: Stavebná práca – Obnova chodníkov -  Výber dodávateľa                                                   Strana 11 z 12 

koncepčné zmeny alebo podstatné prepracovanie časti diela, zmluvné strany dohodnú nové lehoty 
plnenia diela. 

5.3.1. ak lehoty na plnenie podľa odseku 5.1. pripadnú na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom 
lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň 

5.3.2. nesplnenie záväzkov v lehotách podľa odseku 5.1. je omeškaním. 

5.4 Miestom plnenia záväzkov je sídlo objednávateľa. Doručenie písomnosti poštou sa vylučuje. 
 
 

Čl. VI. - ZODPOVEDNOSŤ ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením svojich 
záväzkov alebo omeškaním. 

6.2. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi zavineným nesplnením svojich    
záväzkov, neoprávneným nakladaním s dielom alebo omeškaním, ako aj za škodu, ktorá vznikla 
zhotoviteľovi v dôsledku rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre objednávateľa záväzné. 

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady časti diela podľa čl. III. bodu 3.1., ktoré malo v deň jeho odovzdania 
objednávateľovi, ak sa prejavili počas realizácie stavby odo dňa odovzdania. Nezodpovedá za vady 
diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre  
objednávateľa záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká dňom vykonania svojvoľných 
zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho 
súhlasu. 

6.4. Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikne svojvoľnými zásahmi do 
diela alebo jeho inou úpravou proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu po odovzdaní diela, ktoré 
výrazne znehodnocujú dielo, a tým znižujú dôstojnosť zhotoviteľa alebo jeho vážnosť  v spoločnosti. 

 
 

Čl. VII. - ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1. Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov /čl. V. ods. 5.1.1. a 5.1.2./ sú dohodnuté zmluvné 
pokuty, ak omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo úmyselne. Ak 
je omeškanie spôsobené práce neschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu alebo inou závažnou  
udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť, a to tak na strane zhotoviteľa, ako aj na strane objednávateľa, 
zmluvná pokuta za prvých 15 dní omeškania sa neplatí. 

7.2. Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa  je zníženie ceny diela o 0,05 % za každý deň   omeškania. 

7.3. Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa je zvýšenie ceny diela o 0,05 % za každý deň   
omeškania. 

Čl. VIII. - VLASTNÍCTVO 
 

8.1. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení   
najneskôr v deň odovzdania diela, vráti objednávateľovi. 

 
8.2. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ môže použiť 

odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa. 
 
 

Čl. IX. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
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9.1. Táto zmluva je platná dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola podpísaná zmluvnými stranami.  Zaniká 
dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať iba písomne. 

9.2. Dohoda o zániku zmluvy je písomná, inak je neplatná. Jej súčasťou je vyrovnanie vzájomných   
záväzkov. 

9.3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov: 

9.3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak 

9.3.1.1. objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú ústave alebo zákonom alebo sú natoľko 
nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením nebolo možné úspešne použiť v legislatívnom 
procese 

9.3.1.2. objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy 

9.3.1.3. objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je opakovane    
v omeškaní, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa 

9.3.2. objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak 

9.3.2.1. zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní alebo         
odmieta spoluprácu  s objednávateľom, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov 
zhotoviteľa, 

9.3.2.2. zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy. 

9.4.  Odstúpenie od zmluvy možno urobiť ústnym vyhlásením pred svedkom alebo doručením písomnej  
výpovede. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni oznámenia druhej 
zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok  zhotoviteľa. Záväzok objednávateľa je iba 
k plneniu, ktoré zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň účinku odstúpenia od zmluvy. 

9.5.  Táto zmluva je vyhotovená v 2-roch vyhotoveniach, z ktorých jednu dostane objednávateľ a jednu  
zhotoviteľ. 

Prílohy: Rozpočet úspešného uchádzača z vyhodnotenia VO 

 
 

V  Kuzmiciach, dňa     V  ....................., dňa 
 
 
 
 
 
 
............................:………………………….      ……............................................…....... 
za objednávateľa: Ing. Martin Vincej, starosta obce  za zhotoviteľa:  
 
 
 
 


