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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Dunajská Streda
IČO:  00305383
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón: +421 903520052
Email: dagmar.melotikova@gmail.com
Fax: +421 315903941
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.uvo.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.ezakazky.sk

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL):  http://www.ezakazky.sk

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“
Referenčné číslo:  36/ME/2018

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45233120-6

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Technické riešenie sa skladá z opravy vozoviek a priľahlých chodníkov, vjazdov na pozemky podľa priloženého výkazu
výmer. 
 
Oprava krytov vozoviek sa uskutoční:  
-na celom riešenom úseku miestnych komunikácií: Zelená ulica a Komenského ulica. 
-Športová ulica v úseku od Hlavnej ulice po kruhovú križovatku s ul. Istvána Gyurcsóa. 
Oprava sa bude realizovať odfrézovaním a spätným uložením asfaltového krytu. Oprava bodových porúch bude
predstavovať vybúranie horných vrstiev a podkladu vozovky a chodníkov a uloženie novej vrstvy.  
 
Jedná sa o nasledovné práce: 
- odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním 
- odstránenie obrubníkov 
- vyrovnanie povrchu, oprava porúch komunikácie 
- výšková úprava uličných vpustov, kanalizačných poklopov, hydrantov, šupátok 
- úprava plôch okolo vpustov, kanalizačných poklopov, hydrantov, šupátok 
- náter infiltračnou katiónovou emulziou 
- vytvorenie nového krytu z asfaltobetónu hr. 60 mm vozovka 
- vytvorenie nového krytu z asfaltobetónu hr. 40 mm - chodníky 
- osadenie obrubníkov 
- zhotovenie spomaľovacích prahov 
- vyznačenie prechodov pre chodcov 
- osadenie dočasného dopravného značenia
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II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
450 617,43 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2:  3
Ponuky možno predkladať na:  všetky časti

II.2)    OPIS
 
Časť: 1

II.2.1)    Názov
Športová ulica
Časť č.:  1

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
45233120-6

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Dunajská Streda, Športová ulica č. parcely:1564, 1880/393, 1880/232

II.2.4)    Opis obstarávania
-Športová ulica v úseku od Hlavnej ulice po kruhovú križovatku s ul. Istvána Gyurcsóa. 
Oprava sa bude realizovať odfrézovaním a spätným uložením asfaltového krytu. Oprava bodových porúch bude
predstavovať vybúranie horných vrstiev a podkladu vozovky a chodníkov a uloženie novej vrstvy.  
 
Jedná sa o nasledovné práce: 
- odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním 
- odstránenie obrubníkov 
- vyrovnanie povrchu, oprava porúch komunikácie 
- výšková úprava uličných vpustov, kanalizačných poklopov, hydrantov, šupátok 
- úprava plôch okolo vpustov, kanalizačných poklopov, hydrantov, šupátok 
- náter infiltračnou katiónovou emulziou 
- vytvorenie nového krytu z asfaltobetónu hr. 60 mm vozovka 
- vytvorenie nového krytu z asfaltobetónu hr. 40 mm - chodníky 
- osadenie obrubníkov 
- zhotovenie spomaľovacích prahov 
- vyznačenie prechodov pre chodcov 
- osadenie dočasného dopravného značenia

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
107 386,52 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  3

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
 
Časť: 2

II.2.1)    Názov
Zelená ulica
Časť č.:  2

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
45233120-6

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Mesto Dunajská Streda Zelená ulica č. parcely:2592/10, 2592/12, 1986/1

II.2.4)    Opis obstarávania
Technické riešenie sa skladá z opravy vozoviek a priľahlých chodníkov, vjazdov na pozemky podľa priloženého výkazu
výmer. 
 
Oprava krytov vozoviek sa uskutoční:  
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-na celom riešenom úseku miestnych komunikácií: Zelená ulica a Komenského ulica. 
Oprava sa bude realizovať odfrézovaním a spätným uložením asfaltového krytu. Oprava bodových porúch bude
predstavovať vybúranie horných vrstiev a podkladu vozovky a chodníkov a uloženie novej vrstvy.  
 
Jedná sa o nasledovné práce: 
- odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním 
- odstránenie obrubníkov 
- vyrovnanie povrchu, oprava porúch komunikácie 
- výšková úprava uličných vpustov, kanalizačných poklopov, hydrantov, šupátok 
- úprava plôch okolo vpustov, kanalizačných poklopov, hydrantov, šupátok 
- náter infiltračnou katiónovou emulziou 
- vytvorenie nového krytu z asfaltobetónu hr. 60 mm vozovka 
- vytvorenie nového krytu z asfaltobetónu hr. 40 mm - chodníky 
- osadenie obrubníkov 
- zhotovenie spomaľovacích prahov 
- vyznačenie prechodov pre chodcov 
- osadenie dočasného dopravného značenia

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
191 069,35 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch:  3

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie
 
Časť: 3

II.2.1)    Názov
Komenského ulica
Časť č.:  3

II.2.2)    Dodatočné kódy CPV
45233120-6

II.2.3)    Miesto dodania
Kód NUTS
SK021
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Komenského ulica č. parcely: 777, 134/1, 44/82, 134/2, 93, 66/1

II.2.4)    Opis obstarávania
Technické riešenie sa skladá z opravy vozoviek a priľahlých chodníkov, vjazdov na pozemky podľa priloženého výkazu
výmer. 
 
Oprava krytov vozoviek sa uskutoční:  
-na celom riešenom úseku miestnych komunikácií: Zelená ulica a Komenského ulica. 
Oprava sa bude realizovať odfrézovaním a spätným uložením asfaltového krytu. Oprava bodových porúch bude
predstavovať vybúranie horných vrstiev a podkladu vozovky a chodníkov a uloženie novej vrstvy.  
 
Jedná sa o nasledovné práce: 
- odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním 
- odstránenie obrubníkov 
- vyrovnanie povrchu, oprava porúch komunikácie 
- výšková úprava uličných vpustov, kanalizačných poklopov, hydrantov, šupátok 
- úprava plôch okolo vpustov, kanalizačných poklopov, hydrantov, šupátok 
- náter infiltračnou katiónovou emulziou 
- vytvorenie nového krytu z asfaltobetónu hr. 60 mm vozovka 
- vytvorenie nového krytu z asfaltobetónu hr. 40 mm - chodníky 
- osadenie obrubníkov 
- zhotovenie spomaľovacích prahov 
- vyznačenie prechodov pre chodcov 
- osadenie dočasného dopravného značenia

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
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152 161,56 EUR bez DPH
II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody

Trvanie v mesiacoch:  3
II.2.10)Informácie o variantoch

Budú sa akceptovať varianty:  Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE

Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Nie

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods. 1 zákona: 
 
a)nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev,
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo
trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 
b)nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
c)nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
d)nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 
e)je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
g)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa
osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať, 
h)nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania
závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 
Splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 ZVO uchádzač v súlade s § 32 ods. 2 ZVO
preukazuje: 
1. výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
2. potvrdením zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
3. potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
4. potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
5. dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky, 
6.čestným vyhlásením preukazuje splnenie podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO. 
7. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ, 
8. podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h) ZVO preukazuje verejný obstarávateľ. 
9. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 ZVO alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. 
10. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje
inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu uchádzača.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  B.Podmienky účasti týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa § 34 Zákona.  
a)§34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený
potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných
podmienok, ak odberateľom 
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2.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,
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doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené, 
Odôvodnenie primeranosti: 
Verejný obstarávateľ sa týmto presvedčí, že uchádzač má skúsenosti s predmetom zákazky a je odborne a technicky
schopný uskutočniť požadovaný predmet zákazky. Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom
stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky, ktorý je predmetom zákazky pričom hodnota
požadovaných referencií nepresahuje výšku PHZ. 
 
b)§ 34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo
záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, 
 
Odôvodnenie:  
Požiadavka verejného obstarávateľa je objektívna z dôvodu, aby uchádzač resp. záujemca preukázal svoje schopnosti a
skúsenosti úspešne realizovať predmet zákazky. Je schopný plniť predmet zákazky, požaduje informácie o schopnosti a
praktických skúsenostiach uchádzača, ktoré tvoria predmet zákazky a že má dostatočné personálne kapacity na
bezproblémové plnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  
a)Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
uchádzači preukážu zrealizované stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to
kumulatívne:  
Prvá časť: Športová ulica vo výške 100 000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. 
Druhá časť: Zelená ulica vo výške 190 000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. 
Tretia časť: Komenského ulica vo výške 150 000,00 € bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. 
 
b)Uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi zoznam strojného vybavenia, ktoré má uchádzač alebo záujemca k
dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. Zoznam strojového vybavenia bude obsahovať všetky technické parametre
strojov a fotodokumentáciu strojného vybavenia.  
-Obaľovacia súprava musí zabezpečiť prostredníctvom systému riadenia výroby stabilnú výrobu asfaltovej zmesy podľa
skúšky typu, v toleranciách stanovených pre daný typ zmesí v STN EN 13108-21 alebo ekvivalentný doklad vystavovaný
v členských krajinách ES. 
-Finišery  
Finišér šírka pokládky do 240 cm  
Finišér šírka pokládky nad 240 cm na rozprestieranie asfaltovej zmesi sa použijú finišery umožňujúce položenie
asfaltovej zmesi v predpísaných parametroch. Finišer musí byť vybavený automatickým nivelačným zariadením
schopným dodržať niveletu bez ohľadu na nerovnosti povrchu podkladovej vrstvy. Nastaviteľná rozprestieracia a
hladiaca doska musí byť vyhrievaná a vybavená vibračným a hutniacim trámom zabezpečujúcim rovnomerný a účinný
stupeň predhutnenia zmesi za finišerom po celej šírke jej kladenia. 
-Hutniace mechanizmy  
Cestný vibračný valec do 8t  
Cestný vibračný valec nad 8t na dosiahnutie požadovanej miery zhutnenia sa musia používať valce.  
 
Ostatné strojné vybavenie 
-Kompresor 
Rezač špár betónu 
-Vibračná doska 
-Distribútor, postrekovač emulzií 
Univerzálny šmykový čelný nakladač, min. objem 0,55m3 
-Univerzálny pracovný stroj rýpadlo nakladač 
Prenosná svetelná signalizácia semafory 
 
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať
záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť
použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak
ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä
podľa §34 ods. 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne
vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
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ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas:  04.09.2018 09:00

IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do:  31.12.2018

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  04.09.2018 10:30
Miesto:  Otváranie ponúk sa uskutočni dňa 04.09.2018 o 10:30 hod. na adrese verejného obstarávateľa: Mestský úrad
Dunajská Streda, ul. Hlavná č. 50/16, 929 01 Dunajská Streda.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:  Otváranie ponúk bude verejné, okrem komisie verejného
obstarávateľa aj uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby

VI.3)    DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom záujemcami a uchádzačmi 
Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní v spojení s § 187 ods. 8 ZVO, t.j. verejný obstarávateľ
využíva možnosť do 18.10.2018 uskutočňovať komunikáciu a výmenu informácií písomne prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa, faxom, elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO alebo ich kombináciou, okrem posielania oznámení
používaných vo verejnom obstarávaní a informácií podľa tohto zákona na uverejnenie publikačnému úradu a ÚVO a
uverejňovanie informácií a dokumentov v profile.  
Verejný obstarávateľ určuje prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k obmedzeniu
možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať
elektronicky prostredníctvom elektronického komunikačného systému na portáli www.ezakazky.sk, ak nie je v týchto
súťažných podkladoch výslovne uvedené inak. 
Za doručenie Žiadosti o súťažné podklady (prejav vôle záujemcu sa zúčastniť zákazky) sa považuje registrácia záujemcu
na elektronickom portáli www.ezakazky.sk v konkrétnej zákazke. Podrobnosti o registrácii záujemcu na uvedenom
portáli verejný obstarávateľ uviedol vo Výzve na predkladanie ponúk, či v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
ak sa uplatnilo. 
5.Zhotoviteľ je povinný uhradiť na účet Objednávateľa: 
5.1 do 5 pracovných dní od písomného vyzvania objednávateľa, najneskôr však do odovzdania staveniska výkonovú
zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi voči nemu
vznikne pohľadávka (ďalej len Výkonová zábezpeka) vo výške 10 % z celkovej ceny diela s DPH. 
5.1.1 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú
svoju povinnosť podľa tejto zmluvy alebo ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane
zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si
jednostranným zápočtom z Výkonovej zábezpeky svoje nároky, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody,
náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré nebudú zhotoviteľom
riadne a včas uspokojené. Takéto prípady je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi do troch pracovných
dní.  
5.1.2 V prípade použitia Výkonovej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu
povinný doplniť Výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t. j. do výšky 10 % z celkovej ceny diela s DPH, a to najneskôr do
10 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade, ak zhotoviteľ nedoplní na účet objednávateľa
Výkonovú zábezpeku v lehote podľa vyššie uvedeného bodu tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú
pokutu v sume 100,- € za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 2 % z Výkonovej
zábezpeky. 
5.1.3 V prípade, ak zhotoviteľ neuhradí na účet objednávateľa Výkonovú zábezpeku podľa tejto zmluvy alebo ju
nedoplní, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný, od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho
doručenia zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na nárok objednávateľa na zmluvnú pokutu.

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
03.08.2018
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