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Časť I. Všeobecné informácie 

1.1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 
1.1.1  Názov:   Mesto Dunajská Streda 
1.1.2 Sídlo:             Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 
1.1.3 Zastúpený:     JUDr. Zoltán Hájos primátor mesta 
     IČO:                         00305383 
     DIČ:                         2021129968 

E –mail:            dunajskastreda.zs@gmail.com 
1.1.4    Splnomocnená osoba: Ing. Ivan Pezlár 
1.1.5     Mobil: +421905758767 
1.1.6    Telefón: +421905758767 

 

1.2 PREDMET ZÁKAZKY 
 Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom 
maďarským v Dunajskej Strede 
1.2.1  Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 675 755,88 € 
1.2.2 Opis predmetu zákazky: 
Búracie práce 
Pri rekonštrukcií hlavného vstupu č.1 v prvom rade je potrebné odbúrať jestvujúcu kamennú dlažbu v rozsahu 
cca. 40 m

2
 až po hydroizolačnú vrstvu. Jestvujúce oceľové stĺpy očistiť oceľovou kefkou, nanášať 2x základný a 2x 

vrchný syntetický protikorózny náter. Jestvujúci drevený obklad treba odstrániť spolu s podpornou konštrukciou, 
zároveň treba odstrániť aj strešnú krytinu a klampiarske konštrukcie prístrešku. Odstráni sa aj nášľapná vrstva a 
omietka vonkajších schodov vedúcej do zázemia kuchyne a do objektu zo strany telocvične - celkom 3 schodiská 
prekonávajúce výškový rozdiel medzi podlahou budovy a spevnenými plochami okolo objektu (500 mm).  Ďalej 
v rámci rekonštrukcie interiéru budú odstránené drevené zasklené steny, na celú výšku a šírku vstupného 
priestoru, s dvojkrídlovými vstupnými dverami.  Oceľové deliace steny s dorazom na okenné konštrukcie budú 
demontované. Kvôli zvýšeniu hygienického komfortu žiakov bude rekonštruované a modernizované hygienické 
zázemie školy - celkom 18 hygienických blokov, z toho 9 je určených pre chlapcov a 9 pre dievčatá. Ďalej sa 
obnovia komory pre upratovačky, celkom 7 kusov a záchody personálu nachádzajúce sa na 1.NP. V rámci obnovy 
hygienických blokov sa odstráni keramický obklad a dlažba, vybúrajú sa dvere vrátane oceľových zárubní, 
odstránia sa montované drevotrieskové steny, budú odstránené aj plechové deliace steny s dorazom na okná. 
Zároveň sa odmontujú hygienické zariaďovacie predmety (umývadlá, záchody, pisoáre, výlevky), vymenia sa 
rozvodné siete vodovodu a kanalizácie, odstráni sa porucha na ležatej kanalizácií. Výmena rozvodov ležatej 
kanalizácie na úseku cca 20 m v rámci budovy vyvoláva potrebu vybúrania podlahovej konštrukcií na danom 
úseku v šírke 600 mm - odstráni sa nášľapná vrstva, železobetónová podlahová doska a podkladná vrstva 
podlahy (štrkový vankúš) do celkovej hrúbky cca 1,0 m. Na 1.NP sa vytvorí záchod určený pre osoby s telesným 
postihnutím. Nový priestor vznikne spojením dvoch skladových priestorov, zbúraním murovanej priečky, 
odstránením štyroch drevených interiérových dverí vrátane zárubní a následným zamurovaním 3 dverných 
otvorov, zároveň bude odstránená aj pôvodná nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba. V rámci modernizácií 
hygienicko- sociálneho zázemia bude obnovený aj keramický obklad za umývadlami nachádzajúcimi sa v 
učebniach a pri vstupe do jedálne, zároveň bude vykonaná výmena aj hygienických zariaďovacích predmetov 
(umývadiel). Obnova interiéru sa dotkne aj schodísk, vymení sa nášľapná vrstva schodiskových stupňov (PVC), 
očistia sa oceľové konštrukcie (nosná oceľová konštrukcia, zábradlia), tieto konštrukcie sa následne budú 
ošetrené novým náterom. Ďalej budú vymenené aj drevené madlá schodísk. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti žiakov 
sa zasklené časti stien učební (od 1200mm nad podlahou do výšky priestoru),  zo strany chodieb, nahradia 
murovanou konštrukciou do výšky dverí (2150 mm nad podlahou) a osvetľovacím pásom výšky 800 mm - 
svetlíky s pevným zasklením z bezpečnostného skla. V priestoroch učební dotknutých stavebnými úpravami 
budú odstránené aj vchodové dvere vrátane zabudovaných oceľových zárubní. V rámci opatrení zvýšenia 
bezpečnosti žiakov budú odmontované aj dvojkrídlové zasklené dvere na výšku miestnosti, na koncoch chodieb 
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na 2.NP (celkom 2 kus), okrem demontáže dverných krídiel sa odstráni aj rámová konštrukcia  zárubne, následne 
bude povrch stien vyspravený a ošetrený náterom. Vybúrajú sa aj montované steny učební, vytvorených 
odčlenením priestoru z respíria na 2.NP, zároveň sa odstránia aj dvojkrídlové dvere nachádzajúce sa v rámci 
týchto stien. Spomínané steny sa nahradia murovanými stenami do výšky dverí (2150 mm) a osvetľovacím 
pásom obdobne ako u hore uvedených učebniach. 
V rámci interiérových úprav v učebniach bude nahradená skladacia stena oddeľujúce dve učebne od seba na 
2.NP, murovanou stenou po výšky miestností. Rekonštrukcia strešnej izolácie vyvoláva potrebu odstránenia 
strešných vpustov a vetracích hlavíc, zároveň budú demontované všetky klampiarske konštrukcie (oplechovanie 
atiky, vetracích komínov). Zo strechy bude odmontovaný systém bleskozvodu (zberacia sústava aj zvislé zvody).  
V rámci opatrení na úsporu energií budú vymenené vykurovacie telesá, pôvodne liatinové radiátory budú 
odmontované spolu s vykurovacími rúrami a následne nahradené novými vykurovacími telesami s 
termostatickou hlavicou a termostatickým ventilom, ventilom do spiatočky. Dôjde aj k obnove potrubnej siete. 
Úspora prevádzkových nákladov sa dosiahne aj výmenou osvetľovacích telies učební. Búracie práce budú 
vykonané aj v rámci veľkej telocvične - dôjde k výmene klampiarskych prvkov strechy (oplechovanie atiky, 
dažďové zvody), k odstráneniu poškodených častí strešnej izolácie, ktoré by znemožnili pokládku novej 
hydroizolačnej vrstvy strechy. Búracie práce sú znázornené vo výkresoch jestvujúceho stavu búracie práce. 
Výkopové práce 
Pre zhotovenie základových pásov vonkajšieho schodiska a rámp pre telesne postihnutých resp., pre 
zásobovanie kuchyne, treba vykopať rýhu v šírke 600 mm o hĺbke 0,8 m. Ďalšie výkopové práce budú sprevádzať 
výmenu ležatej kanalizácie, na úseku cca 20 m, v priestore átria (ryha pre rozvody o šírke 600 mm a hĺbke 1,0m). 
Vzhľadom na to, že navrhované výkopy sú v tesnej blízkosti jestvujúcich konštrukcií, navrhujeme vykonať práce 
ručne. 
Zvislé konštrukcie 
V rámci rekonštrukcie hygienických blokov sa navrhujú namiesto montovaných deliacich WC stien murované 
priečky z pórobetónových tvárnic hr. 125mm, do výšky 2,0 m so stužujúcim vencom výšky 0,2 m. Demontované 
plechové deliace steny (napojenie steny na okenné konštrukcie v priestoroch záchodov) navrhujeme nahradiť 
murovanými priečkami z pórobetónových tvárnic hrúbky 75 mm. Alternatívou môžu byť montované deliace 
steny zo sadrokartónu. Steny učebníc, ktoré pôvodne boli kombinované so zasklenými pásmi, budú od úrovne 
1200 mm nad podlahou po 2150 mm vymurované z pórobetónových tvárnic hr. 125mm a ukončené stužujúcim 
vencom výšky 0,15 m. Priečky nahrádzajúce montované steny učebníc na 2.NP - sú navrhnuté tiež z 
pórobetónových tvárnic hr. 125 mm, ktoré budú ukončené stužujúcim vencom výšky 0,2 m vo výške 2,0 m od 
podlahy. Priečka z pórobetónových tvárnic hr. 125 mm bude realizovaná aj v mieste pôvodnej skladacej steny 
oddeľujúcej dve učebne od seba na 2.NP. Výška steny bude 2,8 m a ukončené bude stužujúcim vencom výšky 
170 mm. Na okraji stropnej dosky markízy nad hlavným vchodom č.1 treba vymurovať atiku z pórobetónových 
tvárnic hr. 175 mm. V záchodov pre chlapov sa pre osadenie pisoárov navrhuje inštalačná predstena hr. 100 
mm, výšky 2,0 m. Nové zvislé konštrukcie sú znázornené vo výkresoch navrhovaného stavu a sú označené 
červeným, resp. zeleným šrafom. 
Vodorovné konštrukcie 
Nad novými vstupnými dverami učební, záchodov, miestností pre upratovačky sú navrhované pórobetónové 
preklady (alternatívy: keramické, alebo oceľové). Plánovaná vyrovnávacia rampa pri hlavnom vstupe č.1 sa 
zrealizuje o pôdorysnom rozmere 1500 x 5400 mm. Betónová doska sa prevedie v hrúbke 160mm, vystužená 
sieťovinou ø6/150x150 mm. Pred betónovaním samotnej rampy sa navrhuje zhutnený štrkopiesok v hrúbke 
175-500 mm proti kapilárnym účinkom zemnej vlhkosti. Po vytvrdnutí betónu sa k doske pri kotvia kovové 
zábradlia pre telesne postihnutých. Ďalšie vyrovnávajúce rampy sa navrhujú o pôdorysnom rozmere 1500 x 
6000mm pri vstupe zo strany telocvične a pri východe do átria. Rampa pre zásobovanie kuchyne je navrhnutá o 
rozmere 900 x 6000 mm. Hore uvedené rampy sú navrhnuté ako betónové s hr. dosky 150 mm, vystužené 
sieťovinou KY49 a s protišmykovou úpravou povrchu. Zábradlie rámp bude kotvené jednak z hora na betónovú 
dosku resp. do stien budovy. Rampa pri východe do átria bude doplnená o 2 schodiskové stupne š. 300mm, 
výšky 166,5 mm. 
Výplne otvorov (okná, dvere) 
Osvetľovacie pásy stien učební budú z plastových profilov, pevné zasklenie izolačným bezpečnostným sklom. 
Dĺžka svetlíkov je na dĺžku miestností, výška je 800mm. Zasklená stena s dvojkrídlovými vstupnými dverami sa 
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navrhujeme z hliníkových profilov (s prerušeným tepelným mostom) so statickými profilmi, ktoré stužujú 
zasklenú stenu po celej výške, zasklenie izolačným bezpečnostným dvojsklom, madlo z nehrdzavejúcej ocele. 
Interiérové dvere - dvere učební a hygienických blokov, sa navrhujú ako drevené, jednokrídlové so štandardným 
kovaním kľučka/kľučka, v záchodoch opatrené WC zámkom, s obložkovou zárubňou, o svetlosti 600, 800 a 
900/1970 mm. 
Tepelná izolácia 
Z dôvodu zlepšenia tepelno-technických vlastností objektu a na prerušenie tepelných mostov navrhujeme 
zatepliť všetky obvodové konštrukcie kontaktným izolačným systémom z vonkajšej strany konštrukcie. Ako 
tepelnoizolačný materiál navrhujeme použiť fasádne dosky na báze penového expandovaného polystyrénu EPS 
– F70. Hrúbka tepelnej izolácie je 80 resp 50, 30 a 20 mm. Hrúbka tepelnej izolácie je znázornené vo výkresoch – 
pôdorysoch. Na soklovú časť bude aplikovaný extrudovaný polystyrén o hr. 50 mm (napr. Styrodur 3035 CS, 
alebo ekvivalent). Plochá strecha bude izolovaná s doskami z penového polystyrénu hr. 50+50 mm. 
Hydroizolácia 
Na strechu hlavnej budovy po zateplení a na rekonštrukciu hydroizolačnej vrstvy veľkej telocvične, navrhujeme 
strešnú fóliu z mäkčeného PVC – Fatrafol 810 (alebo ekvivalent) hr. 1,5 mm s mechanickým kotvením 
k podkladu. Na ochranu hydroizolačnej fólie navrhujeme umiestniť pod fóliou geotextíliu s min. 300 g/m

2
. 

Strešná fólia je vytiahnutá na atiku pod oplechovanie. Vzhľadom na krajné opotrebované izolačné vrstvy 
podlahy hlavného vstupu č.1, sa odporúča naniesť novú asfaltovú vrstvu FOALBIT AS 40 (alebo ekvivalent). 
Úprava povrchov 
Vonkajšie povrchy budú omietnuté jemnou omietkou Terranova (alebo ekvivalent) na stierku (zateplená fasáda). 
Farba svetlosivá,  svetlozelená a červená (pôvodné farby objektu). Sokel  bude z marmolitu Terranova 1040 
M116 tmavosivej farby (alebo ekvivalent). V rámci rekonštrukcií interiéru sa ráta s výmenou keramického 
obkladu v hygienických priestoroch, v učebniach za umývadlami a pri umývadlách pred jedálňou. V záchodoch je 
výška obkladu 2,0 m tak ako aj v miestnostiach pre upratovačky, v predsieňach WC 1,2 m a v učebniach 1,35 m. 
Navrhujú sa keramické obklady glazúrované s lesklým povrchom. Hornú hranu a rohy obkladu treba riešiť 
ukončovacími profilmi podľa systému dodávateľa obkladu. Povrch nových murovaných konštrukcií treba opatriť 
stierkou, v oblastiach s finálnou povrchovou úpravou maľby, vyhladiť. Maľba disperznou farbou bude 
realizovaná v hygienických priestoroch nad keramickým obkladom po strop, na stenách učební od 1200 mm po 
spodnú hranu svetlíkov (2150 mm) resp. po stropnú konštrukciu, na strope záchodov, miestnosti pre 
upratovačky. Maľba stien olejovou farbou sa navrhuje v priestoroch učební do výšky 1200mm (len nové 
konštrukcie). Pri rekonštrukcií hlavného vstupu č.1 sa vytvorí betónová mazanina o hrúbke 50-60 mm ako nosný 
podklad pre nášľapnú vrstvu. Nášľapná vrstva bude z betónových platní 300x300, resp. 400x400 mm  do 
mrazuvzdornej malty hr. 50mm. Pred vstupom do budovy sa k podkladnej vrstve prikotví oceľová čistiaca rohož 
z pozinkovaných plechov a snímateľných kovových čistiacich profilov. 
Ako nášľapná vrstva ostatných vonkajších schodísk je navrhnutá dlažba terrazzo. V rámci interiéru v 
rekonštruovaných priestoroch hygienického zázemia je navrhnutá keramická dlažba s protišmykovou 
povrchovou úpravou. Styk dlažby a keramickým obkladom treba utesniť silikónom. Schodiskové stupne 
interiérových schodísk budú opatrené novou PVC krytinou určenou špeciálne pre nich, s protišmykovou 
úpravou, prvý a posledný stupeň v schodiskovom ramene treba farebne odlíšiť. Vo veľkej telocvični sa navrhuje 
nová nášľapná vrstva - systém Techflor SA (alebo ekvivalent) (podkladná a vrchná vrstva) položená na pôvodne 
drevené parkety. Pred položením novej podlahy treba pôvodnú podlahu očistiť, vyleštiť a povrch vyrovnať 
tmelením, podľa pokynov výrobcu novej podlahy. Na novej nášľapnej vrstve treba vyznačiť čiary vymedzujúce 
ihriská basketbalu, volejbalu a hádzanej - špeciálny náter na PVC.  
Klampiarske práce 
Všetky klampiarske konštrukcie hlavnej budovy, na streche s výnimkou oplechovania výťahovej šachty 
a rekonštruovanej markízy nad hlavným vchodom č.2 navrhujeme vymeniť na nové konštrukcie 
z poplastovaného plechu hr. 1,0 mm vo farbe prírodného hliníka.  Oplechovanie strechy nad veľkou telocvičňou 
je navrhnuté z poplastovaného plechu hr. 1,2 mm, dažďové zvody ø100 a doplňujúce konštrukcie dažďovej 
kanalizácie (zberné koše, prestupy cez atiku) z poplastovaného plechu hr. 1,0 mm. Z vonkajšej časti nad 
markízou hlavného vstupu č.1 sa pri styku statických profilov a markízy použije impregnovaná OSB doska ako 
pdoklad na oplechoavnie. Okapový plech sa navrhuje v dĺžke zaskleného systému cca. 6,6 m a končí vo výške 
predsadených panelov 2,97 m. Všetky klampiarske konštrukcie, ktoré sú na streche, musia byť napojené na 
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bleskozvodový systém. Oplechovanie parapetov okien budú prevedené z pozinkovaného plechu. 
Zámočnícke práce 
Zábradlie vyrovnávajúcej rampy pri hlavnom vchode tvoria oceľové stojky pozostávajú z  profilov 
cca. ø50/2,0 mm, dolné nárazové tyčoviny ø30/1,5 mm, stredné pomocné madlo ø30/1,5 mm, 
horné hlavné madlo ø50/2,0 mm. Zábradlie je kotvené z hora do betónovej dosky rampy. Ochranné 
zábradlie rámp pre telesne postihnuté pri vstupe do budovy zo strany telocvične a v átriu ja 
navrhované z nerezových profilov - stojky a vodiaca tyč z tr ø38/3 mm, madlo hlavné aj pomocné z 
ø44,5/3 mm, okopný plech P10/100 mm. Zábradlie je kotvené jednak do betónovej dosky rámp, 
ďalej do steny budovy. Zábradlie pre zásobovaciu rampu kuchyne je navrhnuté s pozinkovanou 
povrchovou úpravou z oceľových prvkov obdobnej dimenzie ako u rámp pre telesne postihnutých.  
1.2.3  Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Hlavný predmet – hlavný slovník  : 45000000-7 
Hlavný slovník: 45214210-5: stavebné práce na objektoch základných škôl 
 

1.3 KOMPLEXNOSŤ PLNENIA ZÁKAZKY 
1.3.1  Verejný obstarávateľ  požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
1.3.2 V prípade, že uchádzač  predloží ponuku na plnenie len na časť zákazky, bude jeho ponuka vylúčená. 

1.4 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov, zdrojov štátneho rozpočtu a z prostriedkov 
Regionálneho operačného programu, prioritná os: 1 – Infraštruktúra vzdelávania, opatrenie 1.1 Infraštruktúra 
vzdelávania, kód Výzvy: ROP-1.1 – 2014/01, názov projektu: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu 
Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, kód ITMS: 22110120816. Verejný obstarávateľ 
neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platby sa budú realizovať bezhotovostným stykom na 
základe vystavených faktúr. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť lehota splatnosti faktúr je 60 dní. 

1.5 ZMLUVA. 
1.5.1  Výsledkom podlimitnej zákazky bude Zmluva o dielo („ďalej len zmluva“ ) uzavretá v zmysle § 536 a násl. 

Obchodného zákonníka 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na predmet zákazky, ktorý je podrobne 
vymedzený v časti E týchto súťažných podkladov: Opis predmetu zákazky. Zmluva o dielo sa nachádza v prílohe 
č.2 súťažných podkladov. Vyplnenú zmluvu vrátane príloh, ktoré musí byť  plne v súlade s požiadavkami 
verejného obstarávateľa a v súlade podľa bodu 1.5.2 časti A týchto súťažných podkladov musia byť  podpísané 
uchádzačom: jeho štatutárnym orgánom, alebo osobou oprávnenou konať  za uchádzača v záväzkových 
vzťahoch a dátum jej vystavenia , v prípade skupiny dodávateľov musí byť  podpísané každým členom skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať  v danej veci za člena skupiny. Zmluvu s prílohami musí uchádzač  
akceptovať.  Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude kontrolované napr. z výpisom z obchodného, resp. 
živnostenského registra alebo iným relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba podpisujúca zmluvu je 
oprávnená k tomuto úkonu. 
1.5.2  Požiadavky verejného obstarávateľa na obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v časti F súťažných 

podkladov, sú pre uchádzača záväzné a uchádzačom navrhované obchodné podmienky v zmluve ich musia v 
danom rozsahu obsahovať . 
1.5.3  Zmluva a ani jej prílohy nesmú byť  v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 

uchádzačom a nesmú byť  v rozpore s platnými právnymi predpismi. 

1.6 MIESTO A TERMÍN PLNENIA ZÁKAZKY 
1.6.1 Miesto plnenia zákazky:  Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským – Szabó Gyula 

Alapiskola, Školská ulica 936/1, 929 01 Dunajská Streda. 
1.6.2  Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na zhotovenie predmetu obstarávania alebo predpokladaný termín 

ukončenia zhotovenia diela: Začiatok realizácie: do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
Dokončenie realizácie: do 30.09.2015 
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1.7 OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ 
1.7.1  Uchádzač  na účely zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina 

takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu 
a predložila ponuku. 
1.7.2  Právnická osoba, ktorej zakladateľ je člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa 

zadávania zákazky nemôže zúčastniť . 

1.8 PREDLOŽENIE PONUKY 
1.8.1  Uchádzač  vloží kompletnú ponuku (pozostávajúcu z časti „ Ostatné“  a časti „ Kritériá“ ) do samostatnej 

nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti nežiaducemu 
otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 4.1 pričom v zmysle § 39 ods. ZoVO v nadväznosti na § 
100 ods. 1 písm. f) bod 1. ZoVO sa ponuka predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť 

tykajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú 
a uzavretú ostatnú časť  ponuky, označenú slovom „Ostatné“ . 
1.8.2  Uchádzač  môže predložiť  len jednu ponuku. Súčasťou ponuky musia byť: doklady a dokumenty 

požadované v oznámení a podľa týchto súťažných podkladov. 
1.8.3  Uchádzač  predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 4.1 osobne alebo poštovou zásielkou 
na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2. 
1.8.4  Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 4.2.1. verejný obstarávateľ  vydá 
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky (zamestnanec 

verejného obstarávateľa (podateľne) vyhotoví kópiu prednej strany uchádzačom predloženej ponuky obsahujúcu 

prezentačnú pečiatku verejného obstarávateľa s uvedením dátumu a času doručenia ponuky). 
1.8.5  V prípade, ak uchádzač  predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 4.2.2 
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 
1.8.6  Verejný obstarávateľ  odporúča predloženie ponuky vo formáte „PDF“  na CD/DVD nosiči a tieto 

dokumenty by nemali obsahovať  dôverné informácie a osobné údaje (v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o 
ochrane osobných údajov), nakoľko tieto dokumenty bude potrebné zverejniť  v zmysle § 9 ods. 7 ZoVO v 
CRDVO. Verejný obstarávateľ  odporúča predložiť  ponuku v elektronickej podobe, rozdelenú v zmysle bodu 16. 
súťažných podkladov na jednotlivé časti ponuky označenej ako „ Kritériá“  a ako „ Ostatné“  a tak aj na 
pamäťové média predložiť  v tej ktorej obálke ponuky. Podrobný rozpočet ponuky predkladá uchádzač  vo 
formáte MS Excel (súbor musí byť zavzorcovaný funkciou ROUND na 2 desatinné miesta). 
 

1.9 VARIANTNÉ RIEŠENIE 
1.9.1  Neumožňuje sa predložiť  variantné riešenie. 
1.9.2  Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, toto variantné riešenie nebude zaradené do 

vyhodnotenia a bude sa naň  hľadieť , akoby nebolo predložené. 

1.10 PLATNOSŤ PONUKY/ LEHOTA VIAZANOSTI PONUK 
1.10.1  Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk, do 31.12.2015. 
1.10.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté konanie o 

námietkach pred uzavretím zmluvy bude mať  podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na 
konanie obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzavretím zmluvy 
podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví 
konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 
1.10.3  Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane 

predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 1.10.2. 

1.11 NÁKLADY NA PONUKU 
1.11.1  Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač  bez finančného nároku voči 
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verejnému obstarávateľovi. 
1.11.2  Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 4.2.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa 

bodu 4.2.2, sa uchádzačom nevracajú a zostávajú ako súčasť  dokumentácie vo verejnej obstarávaní. 
1.11.3  Nevybratie uchádzača za zhotoviteľ a zákazky, nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody. 

1.12 Rozdelenie predmetu zákazky 
1. 12.1 Rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje. Verejný obstarávateľ  nepripúšťa rozdelenie 

predmetu zákazky a predloženie ponuky na časti. 
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Časť II. - Dorozumievanie a vysvetľovanie 

2.1 DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 
 2.1.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „ informácie“ ) medzi verejným obstarávateľom a 
uchádzačmi sa bude uskutočňovať  písomnou formou v štátnom (slovenskom) alebo 
českom jazyku, spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. 
2.1.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou a pod. (ďalej len „ elektronické 
prostriedky“ ), ktorými nemožno trvalo zachytiť  ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej forme, 
najneskôr do 3 dní odo dňa  odoslania informácie elektronickými prostriedkami tak, aby písomná forma 
dorozumievania bola doručená v zákonom alebo verejným obstarávateľom určených lehotách pre konkrétny 
úkon. 
2.1.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie doručenej v 
písomnej forme je rozhodujúca písomná forma. Pre komunikáciu platí § 16 ZoVO. 
2.1.4 Záujemcovia môžu komunikovať  so splnomocneným zástupcom verejného obstarávateľa (zodpovednou 
osobou), vrátane žiadosti o vysvetlenie, len písomne (v listinnej forme) a to prostredníctvom pošty alebo v 
elektronickej podobe (e-mailom). Ak bude žiadosť  doručená na inú adresu, ako na adresy uvedené v bode 
2.1.4.1, bude sa na ňu prihliadať , ako by nebola doručená a nebude riešená. 
2.1.4.1 Verejný obstarávateľ : Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, splnomocnená 
osoba: Ing. Ivan Pezlar (mobil: +421 905 758 767) , email: dunajskastreda.zs@gmail.com 
 2.1.5 Súťažné podklady si budú môcť  záujemcovia vyzdvihnúť  na adrese Ivan Pezlar, Heydukova 14, Košice od 
9:30 do 11:30 vo všetky pracovné dni po predchádzajúcom telefonickom alebo e-mailovom dohovore, alebo 
elektronicky. Súťažné podklady je možné na požiadanie poslať aj poštou na základe písomnej žiadosti 
uchádzača. V tomto prípade budú súťažné podklady poslané v elektronickej forme na CD. Súťažné podklady a 
výkaz výmer ako aj ďalšie informácie budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli UVO. 

2.2 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 2.2.1 V prípade potreby vysvetliť  podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 
sprievodnej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne požiadať  o ich vysvetlenie. 
2.2.2 Aby verejný obstarávateľ  mohol zabezpečiť  vysvetlenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, v zmysle §38 a § 100 ods. 1 písm. e) zákona o 
verejnom obstarávaní poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v 
súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, 
všetkým zainteresovaným záujemcom. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podmienky účasti 
vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, sa považuje požiadavka 
zaslaná verejnému obstarávateľovi najneskôr 6 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk u 
splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa, na adrese uvedenej v bode 2.1.4. 
2.2.3 Ak požiadavka záujemcu o vysvetlenie nebude zaslaná v lehote podľa bodu 2.2.2 tejto časti súťažných 
podkladov, vyhradzuje si verejný obstarávateľ  právo na takúto požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov 
neodpovedať. 
2.2.4 Verejný obstarávateľ  má, v zmysle § 34 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní, právo vo výnimočných 
prípadoch doplniť  informácie uvedené v súťažných podkladoch. Takéto doplňujúce informácie budú oznámené 
všetkým záujemcom najneskôr šesť  kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

2.3 OBHLIADKA MIESTA PLNENIA ZÁKAZKY 
2.3.1 Obhliadka je potrebná. 
2.3.2 Vykonanie obhliadky miesta dostanú informácie priamo u splnomocnenej osoby na adrese, telefónnom 
čísle, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovej adrese uvedených v bode 1.1. súťažných 
podkladov. Obhliadka je stanovená na dátum 31.3.2015 o 10:00 hod. Odporúčame sa na obhliadku nahlásiť 
najneskôr posledný pracovný deň pred stanoveným termínom obhliadky telefonicky na čísle 0905 758 767 alebo 
mailom na adrese dunajskastreda.zs@gmail.com. 
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Časť III. - Príprava ponuky 

3.1 Jazyk ponuky 
 3.1.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom ( t.j. ďalej v 
slovenskom) jazyku alebo v českom jazyku. 
3.1.2 Ak ponuku predkladá uchádzač  so sídlom mimo územia SR alebo ČR, musí ponuku (vrátane dokladov 
preukazujúcich splnenie podmienok účasti) predložiť  v pôvodnom jazyku a súčasne doložiť  preklad do štátneho 
jazyka. Ak sa u dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účas  zis  rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je 
úradný preklad v štátnom jazyku. 
3.1.3 Návrh zmluvy všetkých uchádzačov musí byť  predložený v slovenskom jazyku a vypracovaný v zmysle 
právnych úprav platných v Slovenskej republike /napr. Obchodný zákonník SR, atď ./ (v zmysle prílohy č.2 
súťažných podkladov). 

3.2 OBSAH PONUKY 
 3.2 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala dve samostatné časti, osobitne oddelenú a uzavretú časť 
 týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne 
oddelenú a uzavretú ostatnú časť  ponuky, označenú slovom "Ostatné". 
3.2.1 Časť 1 s označením „Ostatné“ 
3.2.1.1 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ , IČ  pre daň, telefón, fax, 
email, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, ak ponuku predkladá 
skupina dodávateľov, ponuka musí obsahovať aj kompletný samostatný zoznam členov skupiny dodávateľov s 
uvedením ich názvu – obchodného mena a adresy sídla/miesta podnikania a určenie člena skupiny, ktorý bude 
určený na komunikáciu s verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a právne úkony v mene skupiny 
dodávateľov v rámci celého procesu obstarania. Určenie tohto člena sa vyžaduje predložiť  vo forme dokladu –  
plnej moci, ktorý bude podpísaný všetkými členmi skupiny dodávateľov a bude predložený ako originál. 
3.2.1.2 Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými obstarávateľom; citované 
vyhlásenie musí byť  podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať  za uchádzača, v prípade skupiny 
dodávateľov musí byť  podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať  v danej 
veci za člena skupiny, 
3.2.1.3 Potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač  preukazuje splnenie podmienok 
účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a 
podľa časti súťažných podkladov B Podmienky účas  uchádzačov, vrátane zoznamu takto predložených 
potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou konať  za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť  podpísané každým členom skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny. 
3.2.1.4 Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke s 
podpisom uchádzača, (t.j. u fyzickej osoby podnikateľom, u právnickej osoby štatutárnym orgánom) alebo osoby 
oprávnenej konať  v danej veci za člena skupiny, (oprávnená osoba preukazuje svoje oprávnenie konať  
priloženou úradne osvedčenou plnou mocou). 
3.2.1.5 Návrh Zmluvy o dielo bez uvedenia cien 

3.2.2 Časť 2 s označením „Kritériá“ 
3.2.2.1 Návrh na plnenie jednotlivých kritérií. Návrh na plnenie kritérií musí byť  vypracovaný v požadovanom 
rozsahu na osobitnom dokumente podľa prílohy č. 1 súťažných podkladov. Údaje uvedené v osobitnom 
dokumente –  návrh na plnenie kritérií, musia byť  totožné s údajmi uvedenými v ponuke a v návrhu zmluvy. V 
prípade rozdielnych údajov, uvedených v návrhu na plnenie kritérií (dokument podľ a prílohy č. 1 týchto 
súťažných podkladov), v ponuke a v návrhu zmluvy, pri vyhodnocovaní ponúk podľa kritérií určených na 
vyhodnocovanie ponúk, sa budú vyhodnocovať  údaje, uvádzané v ponuke a v návrhu zmluvy, a nie údaje 
uvádzané v osobitnom dokumente podľa prílohy č. 1. 
3.2.2.2 Vyplnený návrh zmluvy vrátane príloh, ktorý musí byť plne v súlade s požiadavkami verejného 
obstarávateľ a týchto súťažných podkladov a v súlade podľa bodu 1.5.2 čas  A týchto súťažných podkladov musí 
byť  podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo osobou oprávnenou konať  za uchádzača v 
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záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia, v prípade skupiny dodávateľov musí byť  podpísané každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať  v danej veci za člena skupiny. Zmluvu s prílohami 
musí uchádzač akceptovať. Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude kontrolované napr. z výpisom z 
obchodného, resp. živnostenského registra alebo iným relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, že osoba 
podpisujúca zmluvu je oprávnená k tomuto úkonu. Uchádzač  taktiež  predloží čestné vyhlásenie k ZoD, v zmysle 
bodu F ods. 4 súťažných podkladov. 
3.2.2.3 Súčasťou ponuky musí byť  aj vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet  v zmysle prílohy 
 č.3 súťažných podkladov, ktorý musí byť  podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom 
štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať  v mene uchádzača 
v záväzkových vzťahoch a ktorý musí byť  iden cký so zmluvnou cenou. V ocenenom Výkaze výmer –  Rozpočte 
uviesť  jednotkové ceny v €  na 2 desa nné miesta a s výslednými cenami 
zaokrúhlenými príkazom round  ež  na 2 desatinné miesta, resp. nastavením presnosti zobrazenia cien 
na 2 desatinné miesta, je potrebné predložiť  v ponuke aj v elektronickej forme napr. na CD alebo DVD, v 
prevedení programu Excel. Uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer (jednotkovou cenou 
rovnou alebo vyššou ako 0,00 € ), jednotlivé položky nemeniť  ani nepridávať , resp. akokoľvek pozmeňovať  
Výkaz výmer, okrem prípadného zvýrazneného doplnenia textu jednotlivých položiek, v ktorých uchádzač  
použije ekvivalent výrobku, materiálu a pod. Ak uchádzač  neocení niektorú z uvádzaných položiek v špecifikácii 
alebo nebude niektorá z položiek, ktorá nie je ocenená označená ako ocenená „ 0“ , bude takáto špecifikácia 
považovaná za ocenená v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa a bude takáto ponuka vylúčená zo 
súťaže. V prípade odkazu na konkrétneho výrobcu v položke, je možné naceniť ekvivalent, ale je nutné predložiť 
doklad, že daná položka je kvalitatívne na rovnakej alebo vyššej úrovni. Upozorňujeme záujemcov/uchádzačov, 
aby vypĺňali obdŕžanú prílohu č.3 súťažných podkladov a nie inú; aby vypĺňali len bunky s jednotkovými cenami 
a aby nezasahovali do iných buniek,čím predídu súčtovým a ďalším chybám v predloženej ponuke. V cene 
jednotlivých stavebných objektov - predmetu zákazky musia byť  zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou 
a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi. Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a 
výška DPH 20% a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného výkazu výmer. 

3.3 zábezpeka 
 3.3.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 
 

3.4 Mena a ceny uvádzané v ponuke 
 3.4.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť  stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude 
vyjadrená v eurách. 
3.4.2 Cenu – uchádzač  uvedie v prílohe č. 1 ako celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky. Navrhovaná 
zmluvná cena je pevnou cenou a musí obsahovať  cenu za celý požadovaný predmet obstarávania, súčet/sumár 
všetkých položiek podrobného rozpočtu a výkazu výmer predloženého v prílohe č. 3 súťažných podkladov a D 
Opis predmetu zákazky. 
3.4.3 Ak je uchádzač  platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „ DPH“ ), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v 
zložení: 
·  navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH, 
·  sadzba DPH a výška DPH, 
·  navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 
3.4.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platiteľom DPH, upozorní aj slovne („Nie sme platiteľmi DPH“). 

3.5 Vyhotovenie ponuky 
 3.5.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s 
nezmazateľným atramentom a pod. 
3.5.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia byť v 
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ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo dokumentov (v zmysle 
bodu 3.2 toto platí len pre originálne vyhotovenie ponuky). 
3.5.3 Všetky doklady vystavené uchádzačom (ako napr. vyhlásenia, prílohy, návrh zmluvy a pod.) musia byť 
podpísané osobami oprávnenými konať v mene uchádzača. 
3.5.4 Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom ponuku zviazať  v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny 
jednotlivých čas , teda musí tvoriť  jeden celok, za ktorý sa považuje knižná väzba, hrebeňová väzba doplnená 
špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou záujemcu, alebo rýchloviazač  
doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou záujemcu. Ďalej 
verejný obstarávateľ uchádzačom odporúča, aby všetky listy ponuky boli očíslované a aby ponuka bola 
nerozoberateľne zviazaná. Vo vlastnom záujme uchádzačov, 
požadujeme aby každý list ponuky bol podpísaný alebo parafovaný osobou oprávnenou konať  v mene 
záujemcu a očíslovať  vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez kombinácie s abecednými 
znakmi. Ponuka by mala obsahovať  zoznam dokladov a dokumentov predkladaných uchádzačom, podpísaný 
osobou oprávnenou konať  v mene uchádzača. 
3.5.5 Verejný obstarávateľ  požaduje okrem predloženia ponuky v origináli súčasne predloženie kópie ponuky na 
elektronickom nosiči v zmysle a rozsahu podľa Usmernenia k zasielaniu dokumentácie z verejného obstarávania 
vydaného Úradom pre verejné obstarávanie na webovej stránke http://www.uvo.gov.sk sekcia Metodika. Kópia 
ponuky na elektronickom nosiči bude uchádzačom predložená vo formáte PDF vo verzii po označení 
obchodného tajomstva a dôverných informácií v dokumentoch ponuky. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD 
nosiči bude obsahovať osobné údaje alebo iné informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné 
tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať  (napr. začierniť ) v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Podrobný rozpočet ponuky predkladá uchádzač vo formáte MS Excel (zavzorcovaný 
funkcou ROUND na 2 desatinné miesta), rovnako ako aj každú prípadnú ďalšiu zmenu tohto rozpočtu. 

Časť IV. - Predkladanie ponúk 

4.1 Označenie obalov ponúk 
 4.1.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 
4.1.2 Obal ponuky musí obsahovať  nasledovné údaje: 
4.1.2.1 Adresu uvedenú v bode 4.2.1, 
4.1.2.2 Identifikačné údaje uchádzača obchodné meno a sídlo uchádzača, (v prípade predkladania ponuky 
skupinou dodávateľov názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta podnikania lídra skupiny, 
splnomocneného člena), 
4.1.2.3 Označenie „ PONUKA –  NEOTVÁRAŤ“ , 
4.1.2.4 Označenie heslom: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom 
maďarským v Dunajskej Strede 

4.2 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
 4.2.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu: 
Názov: Mesto Dunajská Streda, podateľna Mestského úradu, sídlo: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, Po-Štv: 

od 08:00 – 16:00 hod., Pi: od 08:00 – 13:00 hod. 
4.2.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 14.4.2015 o 10.00 
 4.2.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 4.2.2 sa vráti 
uchádzačovi neotvorená a nebude predmetom vyhodnocovania v tejto zákazke. 
4.2.4 Lehota na predkladanie žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov uplynie 14.4.2015 o 10.00. 
4.2.5 Upozorňujeme záujemcov, že lehota na podanie vysvetlenia súťažných podkladov uplynie záujemcovi šesť 
dní pred lehotou na predkladanie ponúk, preto odporúčame záujemcom požiadať o vysvetlenie súťažných 
podkladov pred týmto dátumom. Po tomto dátume, už  nebudú verejným obstarávateľom poskytované 
informácie k súťažným podkladom i keď  bude možné o súťažné podklady naďalej žiadať . 
4.2.6 Ak vonkajšia obálka/obal ponuky nebude zalepený a označený tak, ako je to uvedené v bode. 4.1 verejný 

http://www.uvo.gov.sk/
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obstarávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávne doručenie alebo za predčasné otvorenie 
obálky/obalu s ponukou. 

4.3 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
 4.3.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť  alebo odvolať  najneskôr do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2. 
4.3.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej 
žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 
splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 4.2.1 a doručením novej ponuky v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu 4.2.2 a na adresu podľa bodu 4.2.1. 

Časť V. - Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

5.1 Otváranie obálok s ponukami 
5.1.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční  na adrese Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská 
Streda 
5.1.2 Otváranie čas  ponúk označených ako „Ostatné“  sa uskutoční, za splnenia podmienok 14.4.2015 o 11.00 
uvedených v § 41 ods. 1 ZoVO. Komisia najskôr overí neporušenosť  jednotlivých doručených ponúk v lehote na 
predkladanie ponúk a následne ich postupne otvorí v poradí, v akom boli predložené, vrátane otvorenia častí „ 
Ostatné“ . Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie časti ponuky „ Ostatné“  je neverejné v zmysle § 100 ods. 
1 písm. f) bod 1. v nadväznosti na § 41 ods. 1 a ods. 4 ZoVO. Komisia každú otvorenú časť ponuky označenú ako 
„ Ostatné“ označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. 
5.1. 3 Otváranie časti ponúk označenej ako „Kritériá“  je verejné. Verejný obstarávateľ  písomne oznámi 

uchádzačom termín otvárania ponúk časti „ Kritéria“  v nadväznosti na lehoty určené v zmysle zákona o 
verejnom obstarávaní. 
5.1.4 Otváranie čas  ponúk označených ako „ Kritériá“, za splnenia podmienok uvedených v § 41 ods. 1 ZoVO, 
vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to v mieste a v čase, ktoré verejný 
obstarávateľ  oznámi uchádzačom v zmysle § 41 ods. 3 ZoVO. Medzi odoslaním oznámenia a otváraním čas  
ponúk, označených ako „ Kritériá“ , musí byť  aspoň  5 pracovných dní. 
 

5.2 Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
 5.2.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk 
a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby 
verejného obstarávateľ a nesmú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytnúť alebo 
zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám. 
5.2.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ  uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a 
inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane 
utajovaných skutočnos  a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď .). 
5.2.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť  bez predchádzajúceho súhlasu 
uchádzačov. 
5.2.4 Uchádzač a záujemca, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli 
byť  postupom obstarávateľ a dotknuté, môže využiť  revízne postupy podľa zákona 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

5.3 Preskúmanie ponúk 
 5.3.1 Verejný obstarávateľ  vymenuje - zriadi na neverejné aj verejné otváranie ponúk komisiu (ďalej len „ 
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komisia“ ) v zmysle § 100 ods. 1 písm. g) v nadväznosti na § 42 a § 40 ZoVO. Pri jej zriaďovaní 
postupuje podľa § 40 ZoVO. 
5.3.2 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 
a) boli doručené v lehote predkladania ponúk, 
b) obsahujú náležitosti uvedené v bode 3.2 a 4.1 
c) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto 
súťažných podkladoch. 
5.3.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 
rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve a v týchto súťažných 
podkladoch. Uchádzači, ktorých ponuky sú v rozpore s vyššie uvedeným budú vylúčení. 
5.3.4 Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi zoznam vylúčených ponúk s uvedením dôvodu 
ich vylúčenia. 
5.3.5 HODNOTENIE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
5.3.5.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa čas  B. posudzuje verejný obstarávateľ 
splnením podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými 
podkladmi predložením časti ponuky označenej ako „ Ostatné“. 
5.3.5.2 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
uchádzačov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov. 
5.3.5.3 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ  písomne požiada uchádza a alebo záujemcu o vysvetlenie 
alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď  z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť  
alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač alebo záujemca musí odoslať vysvetlenie alebo 
požadované doplnenie predložených dokladov do a) pia ch pracovných dní odo dňa doručenia žiados , ak 
verejný obstarávateľ  a obstarávateľ  použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie 
prostredníctvom poštovej prepravy alebo b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiados , ak verejný 
obstarávateľ  a obstarávateľ  použil s uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ  
verejný obstarávateľ  a obstarávateľ  neurčil dlhšiu lehotu. 
5.3.5.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak 
a) nesplnil podmienky účasti, 
b) predložil neplatné doklady, 
c) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do pia ch pracovných 
dní alebo, 
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 
5.3.5.5 Neplatnými dokladmi sú doklady, 
a) ktorým uplynula lehota platnos , 
b) ktoré sú neúplné alebo 
c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené. 
5.3.5.6 Uchádzača z členského štátu, ak je v krajine svojho sídla oprávnený vykonávať  požadovanú  činnosť 
,verejný obstarávateľ  nevylúči z dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti 
určitá právna forma. 
5.3.5.7 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu a 
lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka v zmysle platných ustanovení ZoVO. 
 

5.4 Opravné prostriedky 
5.4.1 Záujemca, uchádzač, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli 
byť  dotknuté postupom obstarávateľa, môže podľa § 136 ods. 1 písm. a) až  c) ZoVO podať  verejnému 
obstarávateľovi žiadosť o nápravu. Tá musí byť podaná v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom 
obstarávaní. 
5.4.2  Záujemca alebo uchádzač, ktorý podľ a bodu 5.4.1 podal verejnému obstarávateľovi na vybavenie žiadosť 
o nápravu, môže v prípade zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného 
stanoviska verejného obstarávateľa ku podanej žiadosti o nápravu, podať  podľa § 138 ods. 2 písm. a) až c) 
zákona o verejnom obstarávaní námietku proti postupu verejného obstarávateľa. Námietku môže podať aj v 
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zmysle § 138 ods. 2 písm. d) až  g) ZoVO v náväznosti na § 140 písm.b/ ZoVO. Námietka musí byť podaná v 
súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 
 

5.5 Mena a vyhodnotenie ponúk 
5.5.1 Uchádzač uvedie všetky ceny v eurách. Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v 
mene € . 

5.6 Hodnotenie ponúk 
 5.6.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 4.1. a 4.2. a neboli z verejnej 
súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení, 
prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná súťaž  a spôsobom určeným v čas  C súťažných podkladov 
„Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.“ 
5.6.2 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej 
zmene. Za zmenu sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. 
5.6.3 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu zákazky, komisia 
verejného obstarávateľ a môže písomne požiadať uchádzača o podrobnos  týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú 
pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do pia ch pracovných dní od 
doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä: 
a) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač  k dispozícii na poskytnutie 
služby, 
b) osobitosti služby navrhovanej uchádzačom, 
c) súladu so zákonom, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanos  a pracovných podmienok platných v mieste 
poskytnutia služby navrhovanej uchádzačom 
d) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 
5.6.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa bodu 5.6.2 alebo 
odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. 
Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na 
účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa nesmie konať  skôr ako päť pracovných dní odo dňa 
doručenia pozvánky. 
5.6.5 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku ak uchádzač: 
a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky o vysvetlenie ponuky uchádzačom v lehote 
pia ch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, pokiaľ  komisia neurčila dlhšiu lehotu, 
b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 5.6.2 
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v určenej lehote, 
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia 
mimoriadne nízkej ponuky alebo 
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou podľa 
bodu 5.6.3. 
5.6.6 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

Časť VI. - Prijatie zmluvy 

6.1 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 
6.1.1 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom 
oznámi, že neuspeli. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia ponuky. 
6.1.2 Ak v prípade podľ a § 32 ods. 11 nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účas  skôr, je verejný obstarávateľ povinný po vyhodnotení ponúk vyhodno ť splnenie podmienok účasti 
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí, ak dôjde k 
vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača 
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alebo uchádzačov v poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje verejný 
obstarávateľ podľa § 33, pričom vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a nepredloženie dokladov v tejto 
lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 
 

6.2 Uzavretie zmluvy 
 6.2.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované. Verejný 
obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom až po schválení procesu verejného obstarávania 
príslušným riadiacim orgánom (ďalej len ako „RO“), ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR. 
6.2.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
6.2.3 V prípade, že ponuku predkladá skupina dodávateľov a verejný obstarávateľ príjme jeho ponuku, 
uchádzač  je povinný predložiť  pred podpisom zmluvy Zmluvu preukazujúcu zmluvný vzťah skupiny 
dodávateľov (a ich podiel na plnení predmetu obstarávania) v takom zložení, ako predkladali ponuku. 
V prípade, že takýto uchádzač nie je schopný predložiť Zmluvu preukazujúcu zmluvný vzťah skupiny 
dodávateľov, bude vylúčený a nahradený uchádzačom nasledujúcim v poradí hodnotenia ponúk. 

Časť VII. - Zrušenie použitého postupu. 
 7.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť podlimitnú zákazku, ak nastanú skutočnosti uvedené v § 46 
bod 1) alebo bod 2). ZoVO. 
7.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť podlimitnú zákazku v prípade zmeny financovania predmetu 
zákazky zo strany verejného obstarávateľa. 
 

B. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

1. PODMIENKY ÚČASTI – OSOBNÉ POSTAVENIE UCHÁDZAČOV VO 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZoVO A PODĽA VÝKLADOVÉHO 
STANOVISKA Č. 10/2013 K OSOBNÉMU POSTAVENIU PODĽA ZÁKONA O 
VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. 
  
1.1 Uchádzač  musí spĺňať  podmienky účas  týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 ZoVO. 
a)  § 26, ods. 1,písm. a) - nebol on ani jeho š tatutárny orgán, ani len š tatutárneho orgánu právoplatne 
odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania  nančných záujmov Európskej únie, za trestný 
čin legalizácie príjmu z trestnej činnos , alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania 
teroris ckej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účas  na terorizme, 
b)  § 26, ods. 1,písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani len štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený 
za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, 
c)  § 26, ods. 1,písm. c) - nebol naň ho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku 
d)  § 26, ods. 1,písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnu a, 
e)  § 26, ods. 1,písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnu a, 
f)  § 26, ods. 1,písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať  stavebné práce alebo poskytovať  službu, vo 
vzťahu aspoň  k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač  ponuku alebo žiadosť  o účasť. 
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g)  § 26, ods. 1,písm. g) - nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané porušenie odborných 
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ  a obstarávateľ  preukázať, 
h)  § 26, ods. 1,písm. h) - nemá právoplatne uložený zákaz účas  vo verejnom obstarávaní alebo nie je 
osobou, 
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo 
členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou 
osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účas  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 účas  vo verejnom obstarávaní, bola 
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo 
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá 
má právoplatne uložený zákaz účas  vo verejnom obstarávaní, 
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď  k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účas  
vo verejnom obstarávaní, 
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď  k nástupníctvu došlo, právoplatne 
uložený zákaz účas  vo verejnom obstarávaní. 
i)  § 26, ods. 1,písm. i) - nemá nesplnenú povinnosť  vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá 
je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha výkonom 
rozhodnutia, 
j)  § 26, ods. 1,písm. j) - nemá nesplnenú povinnosť  vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady 
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom 
rozhodnutia. 
Uvedené podmienky uchádzač preukazuje predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, resp. ods. 4 a 5 ZoVO. 
Požadované doklady musia byť predložené v origináloch alebo úradne osvedčených kópiách v rozsahu, forme a 
platnosti v zmysle ZoVO. 
1.2 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. c) potvrdením prísluš ného súdu, nie starším ako tri mesiace 
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace, 
f) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať  tovar, uskutočňovať  stavebné práce alebo poskytovať  službu 
g) písm. h) čestným vyhlásením 
h) písm. i) a j) čestným vyhlásením 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení účinnom od 01.07.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o 
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30.06.2013 a ktorému ÚVO vydal výpis zo zoznamu 
podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať  
doklady na preukázanie splnenia podmienok účas  týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní. 
Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľ a ZoVO v znení účinnom do 30.06.2013 (t.j. podnikateľ, ktorý o 
zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30.06.2013 a ktorému ÚVO vydal potvrdenie o zapísaní do 
zoznamu podnikateľ ov v lis nnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať  toto 
potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj 
podmienky účasti podľ a § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľ a písm. h) ZoVO, ak ani tento údaj potvrdenie 
neobsahuje. 
Splnenie týchto podmienok účas  môže podnikateľ  zapísaný v zozname podnikateľov podľa ZoVO v znení 
účinnom do 30.06.2013 preukázať  tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť  predloží doklady na preukázanie 
splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) ZoVO, t.j. čestné vyhlásenia podľ a § 26 
ods. 2 písm. g), príp. aj písm. h) tohto zákona]. 
Uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže v ponuke predložiť  doklady podľa §26 ods. 2 
ZoVO na preukázanie splnenia podmienok účasti podľ a §26 ods. 1 ZoVO. 
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1.3 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z 
dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným 
vyhlásením podľ a predpisov platných v krajine jeho sídla. 
1.4 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto 
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť  vyhlásením urobeným pred 
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov 
platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu. 
1.5 Skupina dodávateľ ov preukazuje splnenie podmienok účas  vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa 
osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Ak viac osôb tvorí štatutárny orgán, alebo sú 
lenmi štatutárneho orgánu doklady, podľa bodov 1.1. a 1.2. predkladajú všetky osoby štatutárneho orgánu. 
1.6 Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady, preukazujúce 
splnenie podmienok účasti, doručí verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač  podľa § 44 ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Nepredloženie dokladov v tejto 
lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti podľ a § 32 ods. 6 ZoVO: preukázanie osobného postavenia 
vyplýva taxa vne z príslušných ustanovení ZoVO. 

2. PODMIENKY ÚČASTI – FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 
UCHÁDZAČOV 
2.1. Podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní: 
a) Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť:  Výpis z bankového účtu s minimálnym 
zostatkom vo výške 675.000,00 € bez DPH alebo nezáväzný prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o 
poskytnu  úveru vo výške 675.000,00 € bez DPH.  Predložený doklad nesmie byť  starší ako tri mesiace ku dňu 
predkladania ponúk. 
b) Uchádzač  predloží vyjadrenie každej banky alebo pobočky zahraničnej banky/bánk, v ktorých má 
podnikateľský účet, ktorým preukáže, že za posledné tri roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo 
začatia prevádzkovania činnosti nebol v nepovolenom debete a že si plní voči banke/bankám všetky záväzky, 
ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, príp. z plnenia si záväzkov vyplývajcich z úverových vzťahov 
c) Uchádzač  predloží čestné vyhlásenie, že nemá účty v iných bankách ako tých, za ktoré predložil vyjadrenie 
banky. Výpis z účtu sa nepovažuje za vyjadrenie banky. 
Pri prepočte cudzej meny na EUR bude použitý prepočítací koe cient určený kurzom NBS v deň  uverejnenia 
tohto oznámenia. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - 
ekonomické a finančné postavenie, spoločne. 
 
2.2. Podľa § 27 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní: 
Uchádzač  predloží doklad v zmysle § 27 ods. 1 písm. d) ZoVO: prehľad o celkovom (súhrnnom) obrate v oblas , 
ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné 3 hospodárske roky za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku 
alebo začatia prevádzkovania činnosti. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 
Verejný obstarávateľ  požaduje, aby výška celkového obratu uchádzača v oblas , ktorej sa predmet zákazky týka 
spolu za predchádzajúce tri roky (2013, 2012, 2011) za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia 
prevádzkovania činnosti bola 675.000,00 € bez DPH . Uchádzač splnenie tejto podmienky účasti preukazuje 
napr. predložením výkazov ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch za posledné 3 hospodárske roky, 
za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. V predložených účtovných 
výkazoch verejný obstarávateľ odporúča zvýrazňovačom vyznačiť riadky, z ktorých sa skladá celková 
čiastka/výška obratu uchádzača za príslušný rok, alebo vo forme vyhlásenia, ktoré musí byť podpísané 
štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať  v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Verejný obstarávateľ, za 
splnenia podmienok § 27 ods. 3 ZoVO, uzná aj iné rovnocenné doklady, ktoré majú požadovanú výpovednú 
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hodnotu, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Pri prepočte cudzej meny na EUR 
bude použitý prepočítací koe cient určený kurzom NBS v deň  uverejnenia tohto oznámenia. Ak ponuku 
predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie, 
spoločne. Ak uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie prostredníctvom inej osoby, v tomto 
prípade musí uchádzač  verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť  reálne 
disponovať  so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukazovanie finančného a ekonomického 
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, 
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto 
osoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26, ods. 1 zákona o 
verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi 
poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal  nančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a 
počas trvania rámcovej dohody dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je 
oprávnený toto plnenie poskytnúť  len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto 
postavenie preukázal. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať   nančné a ekonomické 
postavenie určeným dokladom, verejný obstarávateľ  môže uznať  aj iný doklad, ktorým sa preukazuje  nančné 
a ekonomické postavenie. Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača, pričom 
doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, doručí verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač  podľa § 
44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom. Nepredloženie 
dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 32 ods. 6 zákona 
o verejnom obstarávaní: Na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, či technickej a odbornej 
spôsobilosti je možné vyžadovať  doklady, z ktorých sa dá primerane zis ť  uchádzačova alebo záujemcova 
situácia alebo spôsobilosť  vykonávať  určitú činnosť . Ide o ochranu verejného obstarávateľa, aby plnenie 
zmluvy bolo zabezpečované spôsobilým zmluvným uchádzačom, ktorý je schopný zabezpečiť  plnenie služby v 
rozsahu a v kvalite požadovanej verejným obstarávateľom. 

3. PODMIENKY ÚČASTI – TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ 
UCHÁDZAČOV 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a 
formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač  v ponuke predloží 
nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje (odbornú) technickú spôsobilosť: 
§ 28 ods. 1 písm. b) zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2010, 2011, 2012, 
2013 a 2014) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt 
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom: 
1. bol verejný obstarávateľ  alebo obstarávateľ  podľa tohto zákona, dokladom je referencia; 
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ  alebo obstarávateľ  podľa toho zákona, dôkaz o plnení potvrdí 
odberateľ, ak také potvrdenie uchádzač  alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádza 
a, alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom , preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný 
vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: 
Verejný obstarávateľ požaduje vyššie uvedené z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného uchádza a predmetu 
zákazky bude z uchádzačov, ktorí sú schopní uskutočniť  predmet zákazky s rovnakými alebo porovnateľnými 
parametrami, t. j. majú prak cké skúsenos  s realizáciou takýchto stavebných prác. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
k § 28 ods. 1 písm. b) je podmienkou účasti uchádzača uskutočnenie minimálne 5 (slovom: päť) stavebných prác 
rovnakých alebo podobných ako je uvedené v opise predmetu zákazky, pričom aspoň  jedna musí byť  
minimálne v hodnote predpokladanej hodnoty zákazky, t. j. 675.000,00 € bez DPH. 
§ 28 ods. 1 písm. g)  predloženie údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvali kácii riadiacich 
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zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác. Uchádzač  predloží zákonom 
požadované údaje minimálne jednej osoby - riadiaceho zamestnanca (osoby zodpovednej za priame riadenie 
stavebných prác - stavbyvedúci s rozsahom oprávnenia pre pozemné stavby), napr. vo forme vyhlásenia 
stavbyvedúceho, kde budú uvedené údaje o jeho dosiahnutom vzdelaní; odbornej praxi alebo o odbornej 
kvalifikácii v riadiacej stavebnej činnosti a s uvedením terajšej pracovnej pozície. Vyhlásenie predložiť v 
originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii s podpisom stavbyvedúceho a podpisom štatutárneho 
zástupcu uchádzača alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača. Taktiež 
predložiť originál alebo úradne osvedčenú kópiu dôkazného prostriedku – dokladu, osoby zodpovednej za 
priame riadenie stavebných prác –  stavbyvedúceho s rozsahom oprávnenia min. pre pozemné stavby (napr. 
vydané osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť  stavbyvedúci min. s odborným zameraním 
pozemné stavby, podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisoch, resp. Iný rovnocenný doklad vydávaný v krajine sídla uchádzača 
 a). Titul, meno a priezvisko stavbyvedúceho uchádzač doplní aj do návrhu ZoD. 
 Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: 
Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účas  požaduje sa, aby sa verejného obstarávania 
zúčastnili len uchádzači, ktorí disponujú min. jednou osobou –  jedným stavbyvedúcim s predpísaným min. 
rozsahom oprávnenia, ktorý bude prichádzať  do úvahy ako kandidát na riadenie stavebných prác počas ich 
realizácie, aby predmet zákazky bol zrealizovaný kvalitne a načas. 
Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej realizácii predmetu zákazky. 
§ 28 ods. 1 písm. i)  predloženie údajov o priemernom ročnom počte zamestnancov a počte riadiacich 
zamestnancov za predchádzajúce tri roky. Uchádzač  predloží požadované údaje napr. vo forme vyhlásenia 
uchádzača, kde budú uvedené zákonom požadované údaje a ktoré musí byť  podpísané štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať  v mene uchádzača. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: 
Verejný obstarávateľ požadovaním týchto podmienok účas , vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne 
štandardov požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len uchádzači, ktorí disponujú potrebným 
minimálnym počtom výrobných a riadiacich pracovníkov, čo je predpoklad kvalitného riadenia a dostatočne 
rýchlej realizácie stavebných prác. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k bezproblémovej 
realizácii predmetu zákazky. 
§ 28 ods. 1 písm. j)  predloženie údajov o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač  k dispozícii na 
uskutočnenie stavebných prác. Vyhlásenie s uvedenými požadovanými údajmi musí byť  podpísané štatutárnym 
zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať  v mene uchádzača. 
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: 
Verejný obstarávateľ  požadovaním týchto podmienok účas , vrátane splnenia minimálnej požadovanej úrovne 
štandardov požaduje, aby sa verejného obstarávania zúčastnili len kvalitní uchádzači, dostatočne strojne, 
technicky a výrobne vybavení uchádzači, ktorí disponujú min. predpísaným strojovým, technickým a výrobným 
vybavením potrebným pre realizáciu predmetu zákazky (s predpísaným technickým riešením), čo je predpoklad 
kvalitnej a dostatočne rýchlej realizácie stavebných prác v zmysle maximálnej lehoty na realizáciu. Podmienka 
účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k preukázaniu schopnos  a spôsobilos  vykonávania predpísaných 
stavebných prác uchádzačom požadovanom rozsahu, požadovanej kvalite a tým k bezproblémovej realizácii 
predmetu zákazky. Uchádzač  môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby, v zmysle § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie 
 

4. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa na 
preukázanie podmienok účasti podľa § 28 za všetkých členov skupiny spoločne. Splnenie podmienky účasti podľ 
a § 26 ods. 1 preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. V 
prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné kapacity inej 
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, v tomto prípade musí uchádzač verejnému 
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obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej 
postavenie využíva na preukazovanie technickej a odbornej spôsobilosti v zmysle § 28 ods.2. Túto skutočnosť 
preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, 
ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie počas 
celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26, ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač 
alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej osoby a počas trvania rámcovej 
dohody dôjde k plneniu, ktorého sa preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený toto plnenie 
poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal. 
V prípade uskutočnenia časti predmetu zákazky pod-dodávateľsky, musí uchádzač preukázať, že každý 
uvažovaný poddodávateľ  uvedený v prílohe 3 návrhu zmluvy spĺňa podmienky účas  vo verejnom obstarávaní 
týkajúce sa osobného postavenia(§ 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní) vo vzťahu k tej časti zákazky, ktorú 
má zabezpečiť  v poddodávke. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými 
orgánmi členských štátov, alebo iný dôkaz predložený uchádzačom alebo záujemcom. Splnenie podmienok 
účasti (doklady podľ a bodov 1. , 2. a 3. a bodu III.1) Výzvy na predkladanie ponúk) možno preukázať  aj 
spôsobom podľa § 32 ods. 11 ZoVO - čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie 
podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač, resp. uchádzači podľa § 44 ods. 1 
ZoVO v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom. 
Verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača, resp. uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až  treťom 
mieste v poradí, požadovať  predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v požadovanom 
rozsahu, forme a platnosti zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle bodov 1. , 2. a 3. súťažných podkladov (v 
prípade, ak už  skôr nepredložili požadované doklady), a to v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa 
doručenia výzvy verejného obstarávateľa. Ďalej pla a ustanovenia § 44 ods. 1 ZoVO. Ekvivalent  nančnej sumy 
uvedený v inej mene ako eur, bude prepočítaný platným kurzom NBS inej meny k eur k dátumu zverejnenia 
tohto oznámenia. Tento prepočet vykoná uchádzač, pričom prepočet bude uvedený na samostatnom liste hneď  
ako nasledujúca strana po strane, ktorou sa preukazujú požadované údaje tak, že k sume v pôvodnej mene sa 
uvedie suma v eur a platný kurz. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií všetkých 
dokladov uvedených podľa bodov II. a III. oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a týchto súťažných 
podkladov, ak nie je určené inak. V súlade s § 19 ods. 3 zákona o verenom obstarávaní splnenie podmienok 
účasti uchádzačov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky doklady podľa §27 a §28 musia byť  predložené 
v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť  preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov 
predložených v českom jazyku. Ak sa zis  rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v štátnom 
(slovenskom) jazyku. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať  ponuku, ak cena za predmet zákazky 
bude výrazne presahovať  nančný limit (predpokladanú hodnotu zákazky), ktorý bude mať  verejný obstarávateľ  
na jej úhradu. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto 
oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na 
14.4.2015 o 10.00. Miesto predkladania ponúk: Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda V 
stránkové dni (uvedené na internetovej stránke verejného obstarávateľa) v podateľni Mestského úradu. 
 

 
 

C. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
 
1. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať v súlade s § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z.     

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým je ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka. 



           
 
Verejný obstarávateľ Mesto Dunajská Streda: 
Podlimitná zákazka: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede – súťažné 
podklady 

 
 

 

 
25 

2. Uchádzač uvedie návrh na plnenia kritéria vo svojej ponuke, v tabuľke podľa „Návrhu na plnenie kritéria“, 
ktorý je uvedený v prílohe súťažných podkladov. 

3. Verejný obstarávateľ stanovuje nasledovné kritéria na vyhodnotenie ponúk uchádzačov: 

 cena 

 lehota dodania predmetu zákazky 
 
4. Definícia kritérií: 
 

 cena – je celková cena za dodanie predmetu zákazky, vyjadrená v eurách bez DPH, ponúknutá 
uchádzačom na základe rozpočtu. 

 

 lehota dodania predmetu zákazky– je časové obdobie, počas ktorého sa uchádzač zmluvne zaviaže 
dodať predmet zákazky  v zmysle minimálnych požiadaviek uvedených v časti D Opis predmetu súťaže  
týchto  súťažných  podmienok. Časové obdobie sa bude počítať odo dňa odovzdania a prevzatia 
staveniska. Lehota bude vyjadrená  v kalendárnych dňoch, uvedených s presnosťou na celé číslo.  

 
5.   Váha kritérií: max. počet bodov: 

• cena 70 bodov 

• lehota dodania predmetu zákazky  30 bodov 

 
SPOLU 
 

100 bodov 

 
6. Pravidlá uplatnenia kritérií: 

 Cena za celý predmet zákazky: Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou 
navrhovanou cenou za dodanie predmetu zákazky. Pri ostatných ponukách sa bodové hodnotenie tohto 
kritéria vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za predmet zákazky platnej ponuky a navrhovanej 
ceny za predmet zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre 
toto hodnotené kritérium. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ponuku z dôvodu zneužitia 
kritéria, ktorým uchádzač má v úmysle porušiť čestnú hospodársku súťaž s cieľom udávania nevýhodných 
a neodôvodnených hodnôt kritérií ako mimoriadne nízka cena. Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje 
právo vyžiadať si vysvetlenie od uchádzača ohľadne zloženia a výpočtu hodnoty kritérií, napr. v prípade 
nízkej jednotkovej ceny dokladovanie schopnosť uchádzača uvedené zabezpečiť zmluvami, faktúrami atď.  

 Lehota dodania predmetu zákazky: Maximálny počet bodov za toto kritérium sa pridelí ponuke s najkratšou 
lehotou dodania predmetu zákazky, uvedenou v kalendárnych dňoch.  Pri  ostatných ponukách sa bodové 
hodnotenie kritéria vyjadrí ako podiel najkratšej lehoty dodania predmetu zákazky platnej ponuky a lehoty 
dodania predmetu zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov 
pre toto hodnotené kritérium. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť ponuku z dôvodu zneužitia 
kritéria, ktorým uchádzač má v úmysle porušiť čestnú hospodársku súťaž s cieľom udávania nevýhodných 
a neodôvodnených hodnôt kritérií ako krátka lehota dodania predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si 
zároveň vyhradzuje právo  vyžiadať si vysvetlenie od uchádzača ohľadne zloženia a výpočtu hodnoty kritérií, 
napr. počet pracovníkov, ktorými má uchádzač v úmysle zabezpečiť dodanie predmetu zákazky, 
normohodiny na pracovníka atď. 

7. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané určením/pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných 
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie a lehoty dodania predmetu 
zákazky. 

8. V prípade, že sa do hodnotenia dostane len jediná ponuka, body sa neprideľujú a skúma sa prijateľnosť 
ponuky pre obstarávateľa. 



           
 
Verejný obstarávateľ Mesto Dunajská Streda: 
Podlimitná zákazka: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede – súťažné 
podklady 

 
 

 

 
26 

9. V prípade, že po vyhodnotení získajú dve alebo viac ponúk rovnaký počet bodov, o poradí rozhodne 
kritérium cena, podľa ktorého úspešným uchádzačom bude ten, ktorý uviedol najmenšiu cenu predmetu 
zákazky v EUR bez DPH. 

10. Verejný obstarávateľ považuje za neprijateľnú ponuku uchádzača, ktorého celková cena za poskytnutie 
predmetu zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom na požadovaný predmet 
zákazky. 

11. Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky, hodnotí ponuky samostatne. 
12. Výsledné bodové hodnotenia pridelené jednotlivými členmi komisie s právnom vyhodnocovať ponuky sa 

spočítajú a identifikuje sa úspešný uchádzač. 
13. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt vyhodnotenia    

jednotlivých členov komisie s právom vyhodnocovať ponuky dosiahne   najvyššiu číselnú hodnotu 
bodového ohodnotenia. Ostatní uchádzači budú neúspešní. 
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D: OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
Búracie práce 
Pri rekonštrukcií hlavného vstupu č.1 v prvom rade je potrebné odbúrať jestvujúcu kamennú dlažbu v rozsahu 
cca. 40 m

2
 až po hydroizolačnú vrstvu. Jestvujúce oceľové stĺpy očistiť oceľovou kefkou, nanášať 2x základný a 2x 

vrchný syntetický protikorózny náter. Jestvujúci drevený obklad treba odstrániť spolu s podpornou konštrukciou, 
zároveň treba odstrániť aj strešnú krytinu a klampiarske konštrukcie prístrešku. Odstráni sa aj nášľapná vrstva a 
omietka vonkajších schodov vedúcej do zázemia kuchyne a do objektu zo strany telocvične - celkom 3 schodiská 
prekonávajúce výškový rozdiel medzi podlahou budovy a spevnenými plochami okolo objektu (500 mm).  Ďalej 
v rámci rekonštrukcie interiéru budú odstránené drevené zasklené steny, na celú výšku a šírku vstupného 
priestoru, s dvojkrídlovými vstupnými dverami.  Oceľové deliace steny s dorazom na okenné konštrukcie budú 
demontované. Kvôli zvýšeniu hygienického komfortu žiakov bude rekonštruované a modernizované hygienické 
zázemie školy - celkom 18 hygienických blokov, z toho 9 je určených pre chlapcov a 9 pre dievčatá. Ďalej sa 
obnovia komory pre upratovačky, celkom 7 kusov a záchody personálu nachádzajúce sa na 1.NP. V rámci obnovy 
hygienických blokov sa odstráni keramický obklad a dlažba, vybúrajú sa dvere vrátane oceľových zárubní, 
odstránia sa montované drevotrieskové steny, budú odstránené aj plechové deliace steny s dorazom na okná. 
Zároveň sa odmontujú hygienické zariaďovacie predmety (umývadlá, záchody, pisoáre, výlevky), vymenia sa 
rozvodné siete vodovodu a kanalizácie, odstráni sa porucha na ležatej kanalizácií. Výmena rozvodov ležatej 
kanalizácie na úseku cca 20 m v rámci budovy vyvoláva potrebu vybúrania podlahovej konštrukcií na danom 
úseku v šírke 600 mm - odstráni sa nášľapná vrstva, železobetónová podlahová doska a podkladná vrstva 
podlahy (štrkový vankúš) do celkovej hrúbky cca 1,0 m. Na 1.NP sa vytvorí záchod určený pre osoby s telesným 
postihnutím. Nový priestor vznikne spojením dvoch skladových priestorov, zbúraním murovanej priečky, 
odstránením štyroch drevených interiérových dverí vrátane zárubní a následným zamurovaním 3 dverných 
otvorov, zároveň bude odstránená aj pôvodná nášľapná vrstva podlahy - keramická dlažba. V rámci modernizácií 
hygienicko- sociálneho zázemia bude obnovený aj keramický obklad za umývadlami nachádzajúcimi sa v 
učebniach a pri vstupe do jedálne, zároveň bude vykonaná výmena aj hygienických zariaďovacích predmetov 
(umývadiel). Obnova interiéru sa dotkne aj schodísk, vymení sa nášľapná vrstva schodiskových stupňov (PVC), 
očistia sa oceľové konštrukcie (nosná oceľová konštrukcia, zábradlia), tieto konštrukcie sa následne budú 
ošetrené novým náterom. Ďalej budú vymenené aj drevené madlá schodísk. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti žiakov 
sa zasklené časti stien učební (od 1200mm nad podlahou do výšky priestoru),  zo strany chodieb, nahradia 
murovanou konštrukciou do výšky dverí (2150 mm nad podlahou) a osvetľovacím pásom výšky 800 mm - 
svetlíky s pevným zasklením z bezpečnostného skla. V priestoroch učební dotknutých stavebnými úpravami 
budú odstránené aj vchodové dvere vrátane zabudovaných oceľových zárubní. V rámci opatrení zvýšenia 
bezpečnosti žiakov budú odmontované aj dvojkrídlové zasklené dvere na výšku miestnosti, na koncoch chodieb 
na 2.NP (celkom 2 kus), okrem demontáže dverných krídiel sa odstráni aj rámová konštrukcia  zárubne, následne 
bude povrch stien vyspravený a ošetrený náterom. Vybúrajú sa aj montované steny učební, vytvorených 
odčlenením priestoru z respíria na 2.NP, zároveň sa odstránia aj dvojkrídlové dvere nachádzajúce sa v rámci 
týchto stien. Spomínané steny sa nahradia murovanými stenami do výšky dverí (2150 mm) a osvetľovacím 
pásom obdobne ako u hore uvedených učebniach. 
V rámci interiérových úprav v učebniach bude nahradená skladacia stena oddeľujúce dve učebne od seba na 
2.NP, murovanou stenou po výšky miestností. Rekonštrukcia strešnej izolácie vyvoláva potrebu odstránenia 
strešných vpustov a vetracích hlavíc, zároveň budú demontované všetky klampiarske konštrukcie (oplechovanie 
atiky, vetracích komínov). Zo strechy bude odmontovaný systém bleskozvodu (zberacia sústava aj zvislé zvody).  
V rámci opatrení na úsporu energií budú vymenené vykurovacie telesá, pôvodne liatinové radiátory budú 
odmontované spolu s vykurovacími rúrami a následne nahradené novými vykurovacími telesami s 
termostatickou hlavicou a termostatickým ventilom, ventilom do spiatočky. Dôjde aj k obnove potrubnej siete. 
Úspora prevádzkových nákladov sa dosiahne aj výmenou osvetľovacích telies učební. Búracie práce budú 
vykonané aj v rámci veľkej telocvične - dôjde k výmene klampiarskych prvkov strechy (oplechovanie atiky, 
dažďové zvody), k odstráneniu poškodených častí strešnej izolácie, ktoré by znemožnili pokládku novej 
hydroizolačnej vrstvy strechy. Búracie práce sú znázornené vo výkresoch jestvujúceho stavu búracie práce. 
Výkopové práce 
Pre zhotovenie základových pásov vonkajšieho schodiska a rámp pre telesne postihnutých resp., pre 
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zásobovanie kuchyne, treba vykopať rýhu v šírke 600 mm o hĺbke 0,8 m. Ďalšie výkopové práce budú sprevádzať 
výmenu ležatej kanalizácie, na úseku cca 20 m, v priestore átria (ryha pre rozvody o šírke 600 mm a hĺbke 1,0m). 
Vzhľadom na to, že navrhované výkopy sú v tesnej blízkosti jestvujúcich konštrukcií, navrhujeme vykonať práce 
ručne. 
Zvislé konštrukcie 
V rámci rekonštrukcie hygienických blokov sa navrhujú namiesto montovaných deliacich WC stien murované 
priečky z pórobetónových tvárnic hr. 125mm, do výšky 2,0 m so stužujúcim vencom výšky 0,2 m. Demontované 
plechové deliace steny (napojenie steny na okenné konštrukcie v priestoroch záchodov) navrhujeme nahradiť 
murovanými priečkami z pórobetónových tvárnic hrúbky 75 mm. Alternatívou môžu byť montované deliace 
steny zo sadrokartónu. Steny učebníc, ktoré pôvodne boli kombinované so zasklenými pásmi, budú od úrovne 
1200 mm nad podlahou po 2150 mm vymurované z pórobetónových tvárnic hr. 125mm a ukončené stužujúcim 
vencom výšky 0,15 m. Priečky nahrádzajúce montované steny učebníc na 2.NP - sú navrhnuté tiež z 
pórobetónových tvárnic hr. 125 mm, ktoré budú ukončené stužujúcim vencom výšky 0,2 m vo výške 2,0 m od 
podlahy. Priečka z pórobetónových tvárnic hr. 125 mm bude realizovaná aj v mieste pôvodnej skladacej steny 
oddeľujúcej dve učebne od seba na 2.NP. Výška steny bude 2,8 m a ukončené bude stužujúcim vencom výšky 
170 mm. Na okraji stropnej dosky markízy nad hlavným vchodom č.1 treba vymurovať atiku z pórobetónových 
tvárnic hr. 175 mm. V záchodov pre chlapov sa pre osadenie pisoárov navrhuje inštalačná predstena hr. 100 
mm, výšky 2,0 m. Nové zvislé konštrukcie sú znázornené vo výkresoch navrhovaného stavu a sú označené 
červeným, resp. zeleným šrafom. 
Vodorovné konštrukcie 
Nad novými vstupnými dverami učební, záchodov, miestností pre upratovačky sú navrhované pórobetónové 
preklady (alternatívy: keramické, alebo oceľové). Plánovaná vyrovnávacia rampa pri hlavnom vstupe č.1 sa 
zrealizuje o pôdorysnom rozmere 1500 x 5400 mm. Betónová doska sa prevedie v hrúbke 160mm, vystužená 
sieťovinou ø6/150x150 mm. Pred betónovaním samotnej rampy sa navrhuje zhutnený štrkopiesok v hrúbke 
175-500 mm proti kapilárnym účinkom zemnej vlhkosti. Po vytvrdnutí betónu sa k doske pri kotvia kovové 
zábradlia pre telesne postihnutých. Ďalšie vyrovnávajúce rampy sa navrhujú o pôdorysnom rozmere 1500 x 
6000mm pri vstupe zo strany telocvične a pri východe do átria. Rampa pre zásobovanie kuchyne je navrhnutá o 
rozmere 900 x 6000 mm. Hore uvedené rampy sú navrhnuté ako betónové s hr. dosky 150 mm, vystužené 
sieťovinou KY49 a s protišmykovou úpravou povrchu. Zábradlie rámp bude kotvené jednak z hora na betónovú 
dosku resp. do stien budovy. Rampa pri východe do átria bude doplnená o 2 schodiskové stupne š. 300mm, 
výšky 166,5 mm. 
Výplne otvorov (okná, dvere) 
Osvetľovacie pásy stien učební budú z plastových profilov, pevné zasklenie izolačným bezpečnostným sklom. 
Dĺžka svetlíkov je na dĺžku miestností, výška je 800mm. Zasklená stena s dvojkrídlovými vstupnými dverami sa 
navrhujeme z hliníkových profilov (s prerušeným tepelným mostom) so statickými profilmi, ktoré stužujú 
zasklenú stenu po celej výške, zasklenie izolačným bezpečnostným dvojsklom, madlo z nehrdzavejúcej ocele. 
Interiérové dvere - dvere učební a hygienických blokov, sa navrhujú ako drevené, jednokrídlové so štandardným 
kovaním kľučka/kľučka, v záchodoch opatrené WC zámkom, s obložkovou zárubňou, o svetlosti 600, 800 a 
900/1970 mm. 
Tepelná izolácia 
Z dôvodu zlepšenia tepelno-technických vlastností objektu a na prerušenie tepelných mostov navrhujeme 
zatepliť všetky obvodové konštrukcie kontaktným izolačným systémom z vonkajšej strany konštrukcie. Ako 
tepelnoizolačný materiál navrhujeme použiť fasádne dosky na báze penového expandovaného polystyrénu EPS 
– F70. Hrúbka tepelnej izolácie je 80 resp 50, 30 a 20 mm. Hrúbka tepelnej izolácie je znázornené vo výkresoch – 
pôdorysoch. Na soklovú časť bude aplikovaný extrudovaný polystyrén o hr. 50 mm (napr. Styrodur 3035 CS, 
alebo ekvivalent). Plochá strecha bude izolovaná s doskami z penového polystyrénu hr. 50+50 mm. 
Hydroizolácia 
Na strechu hlavnej budovy po zateplení a na rekonštrukciu hydroizolačnej vrstvy veľkej telocvične, navrhujeme 
strešnú fóliu z mäkčeného PVC – Fatrafol 810 (alebo ekvivalent) hr. 1,5 mm s mechanickým kotvením 
k podkladu. Na ochranu hydroizolačnej fólie navrhujeme umiestniť pod fóliou geotextíliu s min. 300 g/m

2
. 

Strešná fólia je vytiahnutá na atiku pod oplechovanie. Vzhľadom na krajné opotrebované izolačné vrstvy 
podlahy hlavného vstupu č.1, sa odporúča naniesť novú asfaltovú vrstvu FOALBIT AS 40 (alebo ekvivalent). 
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Úprava povrchov 
Vonkajšie povrchy budú omietnuté jemnou omietkou Terranova (alebo ekvivalent) na stierku (zateplená fasáda). 
Farba svetlosivá,  svetlozelená a červená (pôvodné farby objektu). Sokel  bude z marmolitu Terranova 1040 
M116 tmavosivej farby (alebo ekvivalent). V rámci rekonštrukcií interiéru sa ráta s výmenou keramického 
obkladu v hygienických priestoroch, v učebniach za umývadlami a pri umývadlách pred jedálňou. V záchodoch je 
výška obkladu 2,0 m tak ako aj v miestnostiach pre upratovačky, v predsieňach WC 1,2 m a v učebniach 1,35 m. 
Navrhujú sa keramické obklady glazúrované s lesklým povrchom. Hornú hranu a rohy obkladu treba riešiť 
ukončovacími profilmi podľa systému dodávateľa obkladu. Povrch nových murovaných konštrukcií treba opatriť 
stierkou, v oblastiach s finálnou povrchovou úpravou maľby, vyhladiť. Maľba disperznou farbou bude 
realizovaná v hygienických priestoroch nad keramickým obkladom po strop, na stenách učební od 1200 mm po 
spodnú hranu svetlíkov (2150 mm) resp. po stropnú konštrukciu, na strope záchodov, miestnosti pre 
upratovačky. Maľba stien olejovou farbou sa navrhuje v priestoroch učební do výšky 1200mm (len nové 
konštrukcie). Pri rekonštrukcií hlavného vstupu č.1 sa vytvorí betónová mazanina o hrúbke 50-60 mm ako nosný 
podklad pre nášľapnú vrstvu. Nášľapná vrstva bude z betónových platní 300x300, resp. 400x400 mm  do 
mrazuvzdornej malty hr. 50mm. Pred vstupom do budovy sa k podkladnej vrstve prikotví oceľová čistiaca rohož 
z pozinkovaných plechov a snímateľných kovových čistiacich profilov. 
Ako nášľapná vrstva ostatných vonkajších schodísk je navrhnutá dlažba terrazzo. V rámci interiéru v 
rekonštruovaných priestoroch hygienického zázemia je navrhnutá keramická dlažba s protišmykovou 
povrchovou úpravou. Styk dlažby a keramickým obkladom treba utesniť silikónom. Schodiskové stupne 
interiérových schodísk budú opatrené novou PVC krytinou určenou špeciálne pre nich, s protišmykovou 
úpravou, prvý a posledný stupeň v schodiskovom ramene treba farebne odlíšiť. Vo veľkej telocvični sa navrhuje 
nová nášľapná vrstva - systém Techflor SA (alebo ekvivalent) (podkladná a vrchná vrstva) položená na pôvodne 
drevené parkety. Pred položením novej podlahy treba pôvodnú podlahu očistiť, vyleštiť a povrch vyrovnať 
tmelením, podľa pokynov výrobcu novej podlahy. Na novej nášľapnej vrstve treba vyznačiť čiary vymedzujúce 
ihriská basketbalu, volejbalu a hádzanej - špeciálny náter na PVC.  
Klampiarske práce 
Všetky klampiarske konštrukcie hlavnej budovy, na streche s výnimkou oplechovania výťahovej šachty 
a rekonštruovanej markízy nad hlavným vchodom č.2 navrhujeme vymeniť na nové konštrukcie 
z poplastovaného plechu hr. 1,0 mm vo farbe prírodného hliníka.  Oplechovanie strechy nad veľkou telocvičňou 
je navrhnuté z poplastovaného plechu hr. 1,2 mm, dažďové zvody ø100 a doplňujúce konštrukcie dažďovej 
kanalizácie (zberné koše, prestupy cez atiku) z poplastovaného plechu hr. 1,0 mm. Z vonkajšej časti nad 
markízou hlavného vstupu č.1 sa pri styku statických profilov a markízy použije impregnovaná OSB doska ako 
pdoklad na oplechoavnie. Okapový plech sa navrhuje v dĺžke zaskleného systému cca. 6,6 m a končí vo výške 
predsadených panelov 2,97 m. Všetky klampiarske konštrukcie, ktoré sú na streche, musia byť napojené na 
bleskozvodový systém. Oplechovanie parapetov okien budú prevedené z pozinkovaného plechu. 
Zámočnícke práce 
Zábradlie vyrovnávajúcej rampy pri hlavnom vchode tvoria oceľové stojky pozostávajú z  profilov 
cca. ø50/2,0 mm, dolné nárazové tyčoviny ø30/1,5 mm, stredné pomocné madlo ø30/1,5 mm, 
horné hlavné madlo ø50/2,0 mm. Zábradlie je kotvené z hora do betónovej dosky rampy. Ochra nné 
zábradlie rámp pre telesne postihnuté pri vstupe do budovy zo strany telocvične a v átriu ja 
navrhované z nerezových  profilov - stojky a vodiaca tyč z tr ø38/3 mm, madlo hlavné aj pomocné z 
ø44,5/3 mm, okopný plech P10/100 mm. Zábradlie je kotvené jednak do betónovej dosky rámp, 
ďalej do steny budovy. Zábradlie pre zásobovaciu rampu kuchyne je navrhnuté s pozinkovanou 
povrchovou úpravou z oceľových prvkov obdobnej dimenzie ako u rámp pre telesne postihnutých.  
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E SPÔSOB URČENIA CENY 
 
1. Cena za plnenie zákazky musí byť v ponuke špecifikovaná v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v 
znení neskorších predpisov, ako cena za určených podmienok, platná pre daný rozsah zákazky a čas plnenia. 
2. Cena musí byť stanovená ako platná pre verejným obstarávateľom stanovený rozsah zákazky, ktorý je daný 
cenou za dodanie predmetu zákazky. 
3. Uchádzačom navrhnutá cena zákazky musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s plnením zákazky v rozsahu 
podľa uvedeného v týchto súťažných podkladoch. Cena stanovená uchádzačom je konečná, bez jeho nároku na 
navýšenie ceny. 
4. Súčasťou ponuky uchádzača musí byť príloha č. 1 súťažných podkladov – návrh na plnenie kritéria . 
5. Uchádzač musí cenu zákazky predložiť v mene Euro. 
6. V prípade, že je uchádzač platiteľom DPH, musí celkovú cenu uviesť ako cenu bez DPH, DPH a cenu 
vrátane DPH. DPH musí byť stanovená v zmysle platných zákonov SR. V prípade nesprávneho vyčíslenia DPH idú 
všetky zvýšené náklady ako aj sankcie z toho vyplývajúce na vrub uchádzača. 
7. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade že uchádzač je platiteľom DPH, bude 
hodnotená cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom. 
8. Ceny celkom jednotlivých položiek stavebných objektov v ponukách uchádzačov je potrebné spracovať v 
elektronickej forme xls, zavzorcované funkciou ROUND na 2 desatinné miesta. Uchádzač určí cenu prác celkom 
podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov. 
9. Ak uchádzač neocení niektorú z uvádzaných položiek v špecifikácii alebo nebude niektorá z položiek, ktorá nie 
je ocenená označená ako ocenená „0“, bude takáto špecifikácia považovaná za ocenenú v rozpore s 
požiadavkami verejného obstarávateľa a bude takáto ponuka vylúčená zo súťaže. 
10. Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzača o jeho vylúčení a uvedie dôvod jeho vylúčenia. 
 
 
 
Ceny, uvedené v celkovej cene za poskytnutie predmetu zákazky, budú záväzné pri uzatváraní a podpise zmluvy 
s úspešným uchádzačom. 
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F. ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA NA OBSAH 
ZMLUVY 
 
1. Verejný obstarávateľ vo vzťahu k predchádzajúcim odsekom predkladá v Prílohe č. 2 súťažných podkladov 
Návrh zmluvy o dielo, do ktorého uchádzač  doplní svoj návrh na plnenie kritéria určeného na vyhodnotenie 
ponúk, vrátane svojich iden  kačných údajov. V tomto dokumente s časťou obchodných podmienok na 
zhotovenie diela sa uvedie zoznam príloh, ktoré tvoria zmluvnú dokumentáciu a budú nedeliteľnou časťou 
uzatvorenej zmluvy. Všetky dokumenty tvoriace zmluvnú dokumentáciu sa považujú za navzájom vysvetľujúce 
zmluvné dokumenty a v prípade ich nejednoznačnos  alebo odchýlky sa uplatňujú v takom poradí, v akom budú 
uvedené v zmluve teda v poradí určujúcom ich dôležitosť z hľadiska ich významu vo vzťahu k uzavretej zmluve. 
2. Návrh zmluvy uchádzača musí zachovať všetky podmienky a stanovenú štruktúru. Text návrhu zmluvy vrátane 
jej príloh nesmie obsahovať doplnené obmedzujúce alebo inak neprijateľné časti a nesmie sa zmeniť 
podstatným spôsobom. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s Oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania, so súťažnými podkladmi, ako aj s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 
3. Vyplnený návrh zmluvy vrátane príloh, ktorý musí byť  plne v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľ a 
týchto súťažných podkladov a v súlade podľa bodu 1.5.2 čas  A týchto súťažných podkladov musí byť  
podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača v 
záväzkových vzťahoch a dátum jej vystavenia, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať  v danej veci za člena skupiny. Zmluvu s prílohami 
musí uchádzač akceptovať.  Oprávnenie na podpísanie zmluvy bude kontrolované napr. z výpisom 
z obchodného registra, resp. živnostenského registra alebo iným relevantným dokladom, z ktorého je zrejmé, že 
osoba podpisujúca zmluvu je oprávnená k tomuto úkonu. 
4. Uchádzač je povinný predložiť v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii, čestné prehlásenie 
so súhlasom Obchodných (zmluvných) podmienok dodania predmetu zákazky, v ktorom musí byť uvedené, že 
uchádzač sa oboznámil s podmienkami uvedenými v ZoD, porozumel im, súhlasí s návrhom uvedeným v prílohe 
č.2 súťažných podkladov v plnom rozsahu so všetkými jej prílohami, bez obmedzení a výhrad a ku dňu podpisu 
zmluvy predloží všetky doklady a oprávnenia, ktoré majú byť súčasťou zmluvy. Požadované čestné prehlásenie 
sa požaduje z dôvodu uistenia sa verejného obstarávateľa, že uchádzač akceptuje predpísaný návrh Zmluvy so 
všetkými prílohami a tým spĺňa zmluvné podmienky. Uvedené čestné prehlásenie musí byť podpísané 
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať  v mene 
uchádzača. 
5. Sociálny aspekt: Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa dodávateľ stavby zaviazal, že počas realizácie 
zákazky zamestná minimálne dve osoby, ktoré spĺňajú nasledovné predpoklady:  

- žijú v obci, v ktorej je realizované dielo 
- po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej činnosti 

alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej 
činnosti a 

- patria k rómskemu etniku 
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Príloha č. 1 Súťažných podkladov – návrh na plnenie kritéria 
 
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 

 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

 
Názov predmetu zákazky:  

Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa  
s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede 

 
 

Návrh na plnenie kritéria 
 
 

Kritérium č.1 
Cena v EUR  

bez DPH 
DPH 

Hodnota kritéria 
Cena v EUR s DPH 

Cena za predmet zákazky    

 
 
 

 
Kritérium č.2 
 

Lehota  dodania predmetu zákazky 

 v kalendárnych dňoch 

Lehota dodania predmetu 
zákazky 

 

 

 
 
Miesto: ................................... Štatutárny orgán (konateľ) 
   uchádzača:  
 
 
Dátum: ................................ 
 

...................................................... 
Pečiatka a  podpis oprávnenej osoby 



           
 
Verejný obstarávateľ Mesto Dunajská Streda: 
Podlimitná zákazka: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede – súťažné 
podklady 

 
 

 

 
33 

Príloha č. 2 súťažných podkladov – zmluva o dielo 
 
Upozornenie! 
Ponuka uchádzača musí obsahovať návrh zmluvy ako nástroja zadávania zákazky verejným 
obstarávateľom, ktorej predmet tvorí predmet zákazky, podpísanej štatutárnym/štatutárnymi 
orgánom/orgánmi uchádzača a opatrenej pečiatkou organizácie minimálne v jednom vyhotovení 
vrátane príloh. 
 

 

NÁVRH 
ZMLUVA O DIELO č. .......(doplní Zhotoviteľ) 

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

I.   
Zmluvné strany 

 
1.1 Objednávateľ :  

Názov:    Mesto Dunajská Streda 
So sídlom :               Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 
Zastúpený a oprávnený 
rokovať vo veciach zmluvy: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 
IČO :    00305383 
DIČ:    2021129968      
Bankové spojenie :  BIC:  UNCRSKBX 

              CEKOSKBX  
IBAN:    SK59 1111 0000 0066 0267 4106 
    SK17 7500 0000 0003 0281 2303   
Zástupca na rokovanie 
vo veciach technických: Ing. Juraj Hervay 

     mobil:+421 908/788365     
e- mail: juraj.hervay@dunstreda.eu 

ďalej len „Objednávateľ“ 
a 
1.2  Zhotoviteľ :    
 

Obchodné meno:     
So sídlom :     
Zastúpený a oprávnený: 
rokovať vo veciach Zmluvy:  
IČO :      
DIČ :     
IČ DPH :                        



           
 
Verejný obstarávateľ Mesto Dunajská Streda: 
Podlimitná zákazka: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede – súťažné 
podklady 

 
 

 

 
34 

Bankové spojenie :  BIC:  
     IBAN:      
Tel:    
E-mail :     
Zapísaný v 
Zástupca na rokovanie 
vo veciach technických: meno a priezvisko: 
     mobil: 
     e-mail: 
ďalej len „Zhotoviteľ“ 

 
II. Predmet Zmluvy 

 
2.1. 
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce 
v rámci projektu s názvom: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s 
vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede, kód ITMS: 22110120816 (ďalej len 
„dielo“) podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa riadne 
zhotovené dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu riadne zhotoveného diela 
a poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť v rozsahu: prístup k jednotlivým 
častiam budovy, zabezpečenie napojenia na inžinierske siete (odber elektrickej energie, 
vody). 
2.2. 
Zhotovitel sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné 
nebezpečenstvo v súlade s podmienkami stavebného povolenia, podľa položkovitého 
rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 Zmluvy a podľa projektovej dokumentácie, podľa 
platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

 
III. Miesto a čas vykonania diela 

 
3.1. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite 
a odovzdať dielo Objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 
3.2. 
Miesto realizácie diela:  Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským – 
Szabó Gyula Alapiskola, Dunajská Streda, Školská ulica 936/1. 
3.3. 
Termíny realizácie diela: 
 Začiatok realizácie: do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
 Dokončenie realizácie: do 30.09.2015. 
3.4. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa vecného a časového harmonogramu prác, ktorý  
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je prílohou č. 2 tejto Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa Objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom 
ponúknutom termíne. 
3.5. 
Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti potrebnej na realizáciu diela 
Zhotoviteľom nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. 
3.6. 
Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však  tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania 
odovzdania diela písomne oboznámiť Objednávateľa záznamom v stavebnom denníku a aj 
písomne na adresu zástupcu Objednávateľa pre veci technické. 
 

 
IV. Cena za dielo 

 
4.1. 
Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania 
(dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov) a  je špecifikovaná 
v položkovitom rozpočte diela vypracovanom Zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu  č. 1 k Zmluve. 
4.2. 
Cena diela je zmluvnými stranami na základe bodu 4.1. určená  vo výške: 
 Cena bez DPH   .................... 
 DPH vo výške 20%  .................... 
 Cena s DPH   .................... 
(slovom:..................................) 
4.3. 
V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela 
a vyplývajúce pre Zhotoviteľa zo Zmluvy. 
 

V.  Platobné podmienky 
 
5.1. 
Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela. 
5.2. 
Objednávateľ je povinný platiť cenu za dielo Zhotoviteľovi priebežne na základe čiastkových 
faktúr vystavených Zhotoviteľom.  
5.3. 
Zmluvné strany sa dohodli, že čiastkové faktúry budú vystavené Zhotoviteľom vždy po reali-
zácii prác a dodávok v hodnote minimálne 300 000,00 EUR s DPH (s výnimkou záverečnej 
faktúry vystavenej Zhotoviteľom).  Posledná čiastková faktúra vystavená v minimálnej hodno-
te 300 000,00 EUR s DPH musí byť Zhotoviteľom vystavená najneskôr do 15.09.2015. 
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Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za faktu-
rované obdobie a dosiahnutí predpísanej výšky plnenia  po kontrole súladu s vykonanými 
prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka.  Podkladom pre vystavenie 
faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený 
stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. 
5.4. 
Faktúra bude predkladaná na úhradu v šiestich vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis 
vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený Zhotoviteľom,  príslušné doklady 
o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu (vážne listy).  
5.4.1. Jednotlivé faktúry – daňové doklady budú obsahovať najmä : 

 označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, 
 názov operačného programu =  Regionálny operačný program 
 číslo a názov opatrenia =  1.1 Infraštruktúra vzdelávania 
 názov projektu =  Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím 

jazykom maďarským v Dunajskej Strede 
 kód ITMS projektu = 22110120816  
 číslo a názov Zmluvy= Zmluva o dielo č.......(vyplní Zhotoviteľ) 
 označenie  „čiastková“ alebo „záverečná“ faktúra a jej poradové číslo, 
 deň dodania služby, deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, 
 označenie peňažného ústavu v tvare SWIFT/BIC a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má 

platiť (podľa tejto Zmluvy, resp. neskôr písomne oznámeným Zhotoviteľom), 
 fakturovanú sumu bez DPH, 
 sadzbu a výšku DPH, 
 konečnú cena s DPH, 
 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa, 
 v prílohe faktúry bude zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, krycí list čerpa-

nia, rekapitulácia čerpania stavby, súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom 
Objednávateľa a zároveň technickým dozorom Zhotoviteľa, podrobná fotodokumentácia na 
CD/DVD nosiči (s časovou pečiatkou obsahujúcou dátum vyhotovenia na každej snímke) po-
tvrdzujúca realizáciu každej stavebnej aktivity, fotodokumentáciou je povinný zaznamenať 
stav pred realizáciou, počas realizácie a po realizácii každej stavebnej aktivity. 
5.4.2 
Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť  
Objednávateľovi aj vo formáte *.xls. 
5.5. 
Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku. 
5.6. 
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia riadne vystavenej faktúry Objednávateľom. 
5.6.1. 
Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia 
zhotovovania diela podľa tejto Zmluvy uhrádza Objednávateľ z prostriedkov Regionálneho 
operačného programu (ROP), prioritná os1-Infraštruktúra vzdelávania, kód výzvy ROP-1.1-
2014/01, ktoré budú Objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí 
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nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi Objednávateľom a riadiacim orgánom 
(ďalej len „RO“) ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“). 
Zmluvné strany sa tiež dohodli, že splnenie povinnosti Objednávateľa uhradiť fakturovanú 
cenu, je v rozsahu podľa bodu 5.6. podmienená získaním finančných prostriedkov na jej 
úhradu a ich pripísaním na účet Objednávateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany RO. 
Lehota splatnosti faktúry sa teda predlžuje tak, že končí uplynutím 7. dňa po pripísaní 
finančnej čiastky na účet Objednávateľa zo strany RO. 
5.6.2 
Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná 
Zhotoviteľom fakturovaná cena za dodanie diela, sú tvorené z prostriedkov Európskej únie 
a rozpočtu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa zaväzuje, formou písomného dodatku k tejto 
Zmluve, pristúpiť na zmenu dohodnutej ceny v prípade, ak niektorý z poskytovateľov 
finančných prostriedkov uplatní právo na vykonanie finančnej opravy v zmysle  čl. 98 
nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999. Vykonanie finančnej opravy sa môže týkať 
len nezrealizovaných záväzkov tejto Zmluvy. Rovnako je Zhotoviteľ ako dodávateľ diela 
povinný pristúpiť na zmenu ustanovení Zmluvy vyvolanú poskytovateľmi finančných 
prostriedkov v prípade, ak sa zmeny budú týkať nerealizovaných častí tejto Zmluvy. 
5.6.3. 
V prípade, ak z dôvodu na strane Zhotoviteľa, ako dodávateľa diela podľa tejto Zmluvy, 
nedôjde k prípadnému uzatvoreniu dodatku v zmysle bodu 5.6.2 tohto článku tejto Zmluvy, je 
Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. 
5.7. 
Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu  a aj náležitosti v zmysle § 74 
ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
5.8. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. 
bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti Objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju 
Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom  prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej 
faktúry Objednávateľovi. 
5.9. 
Úhrada záverečnej faktúry je podmienená riadnym vykonaním diela a jeho odovzdaním a 
prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov 
uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok Zhotoviteľ vystaví 
do 5 kalendárnych dní záverečnú faktúru  diela. Prílohami záverečnej faktúry sú protokol o 
odovzdaní a prevzatí diela.  
 

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody 
 

6.1. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 5 dní od vyzvania 
Objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní 



           
 
Verejný obstarávateľ Mesto Dunajská Streda: 
Podlimitná zákazka: Rekonštrukcia a obnova Základnej školy Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede – súťažné 
podklady 

 
 

 

 
38 

a prevzatí staveniska, v ktorom Objednávateľ uvedie zodpovednú osobu – technický dozor, 
ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané Zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre 
realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí 
rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, 
sociálnych zariadení pre zamestnancov Zhotoviteľa (ďalej spoločne len „energie“).  Náklady 
spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté 
v cene diela, a teda Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto  výdavkov. V prípade, že 
vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí Objednávateľ, Zhotoviteľ ich na základe 
odborného prepočtu zaväzuje uhradiť Objednávateľovi. 
6.2. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od Objednávateľa stavebné povolenia 
a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. 
6.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri (3) dni po prevzatí staveniska odovzdať 
Objednávateľovi zoznam riadiacich pracovníkov. Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri (3) dni  
pred realizáciou prác, na ktoré je potrebný pracovník s certifikáciou, predložiť 
Objednávateľovi ich zoznam spolu s platným oprávnením (certifikátom). 
6.4. 
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, 
proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými 
tabuľami a výstražnými páskami,  ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak 
na majetku Objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Po 
zistení škody zavinenej Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie  alebo vec do 
pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého 
typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia 
alebo veci v čase poškodenia. 
6.5. 
Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť 
povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných  predpisov Objednávateľa 
a prevádzkovateľa základnej školy (Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom 
maďarským – Szabó Gyula Alapiskola, Školská ulica 936/1 Dunajská Streda)  a zodpovedá za 
ich prípadné porušenie a vzniknutú  škodu podľa príslušných právnych predpisov. 
6.6. 
Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie 
materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju 
činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja 
a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri 
uvedených prácach, a to bezodkladne ihneď po ukončení týchto prác. 
6.7. 
Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na   zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj 
protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie 
a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby 
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prístup verejnosti k stavbe, zásobovania a prístup záchranných či požiarnych zložiek a 
užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované. 
6.8. 
Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých 
materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na 
stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 6.7 tohto článku. 
6.9. 
Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných 
inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie 
verejných komunikácií a verejnej zelene. Zároveň Zhotoviteľ zabezpečí zameranie stavby po 
jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. 
6.10. 
Zhotoviteľ na požiadanie Objednávateľa sa zaväzuje umožniť Objednávateľovi a iným 
oprávneným osobám na výkon kontroly (auditu), výkon kontroly/auditu/overovania 
súvisiaceho s prácami na diele a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

6.10.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú: 
6.10.1.1 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby, 
6.10.1.2 Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
6.10.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 
orgán a nimi poverené osoby, 
6.10.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
6.10.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
6.10.1.6 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 6.10.1.1. až 6.10.1.4. v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

6.11. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia,  ku 
ktorým neviaznu práva tretích osôb. Na uskutočnenie diela musí Zhotoviteľ použiť iba 
stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na 
zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f  stavebného zákona. 
6.12. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to 
technologické podmienky vyžadujú aj skôr. Zároveň Zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu 
celého postupu prác. Ak Objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je Zhotoviteľ 
oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že Objednávateľ bude dodatočne 
požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady 
Objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto 
odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu 
vykonania stavebných prác Zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta 
a stavebného dozora. 
6.13. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť 
na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. 
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ocenených skúšok spíše Zhotoviteľ záznam, ktorí podpíšu všetci   zúčastnení. 
6.14. 
Kontrolu prác za Objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba Objednávateľa – stavebný 
dozor Objednávateľa. 
6.15. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, 
osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí 
potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, 
doklad o uskladnení odpadov, po dokončení diela aj podklady potrebné ku kolaudačnému 
konaniu a pod. 
6.16.    
Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 
46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky 
skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní 
štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné 
práce a priebeh stavby.  Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe 
trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela. 
6.17. 
Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 
stanovisko. Ak stavebný dozor Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do štrnástich (14) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, 
že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom Objednávateľa. 
Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho 
a stavebného dozoru majú právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku ďalšie osoby 
uvedené v § 46d stavebného zákona. 
6.18. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, 
čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto Zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre 
vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne 
informovať Objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní. 
6.19. 
Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto Zmluvy o dielo 
a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za Zhotoviteľa:  .......................... číslo 
osvedčenia: ...................... 
6.20. 
Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať: ..................... 
6.21. 
V prípade, že dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti stavby, 
Zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu, 
najneskôr do troch (3) pracovných dní. 
6.22. 
Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska 
projektanta, stavebného dozoru Objednávateľa bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené 
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a odobrené všetkými zúčastnenými zložkami. 
6.23. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, 
ktoré zabezpečí Zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok.  
6.24. 
Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 
kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať 
oprávnená osoba Zhotoviteľa minimálne raz za 7 dní resp. podľa osobitnej požiadavky a ktorá 
zabezpečí aj vyhotovenie zápisnice z kontrolného dňa. 
6.25. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek vzniknutý odpad počas realizácie diela bude 
znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom 
predloží doklad Objednávateľovi do 14 dní od vzniku odpadu. Doklad musí obsahovať 
množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady 
s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne 
použité resp. aj  na iné objekty Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa, aby určil zápisom 
v stavebnom denníku spôsob s ich ďalším nakladaním. 
6.26. 
Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou 
stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác 
a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to výšku škody rovnajúcu sa minimálne ceny za 
dielo. 
6.27. 
Zhotoviteľ musí dielo zhotoviť minimálne zo 70% percent vlastnými kapacitami. Maximálne 
30% diela môže Zhotoviteľ zhotoviť prostredníctvom subdodávateľov pričom je povinný 
zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe č. 4. 
6.28. 
Subdodávateľom môže byť len ten, kto spĺňa tieto podmienky: 

a) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurz-
né konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku, 

b) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie, 
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

c) nemá evidované príslušným daňovým úradom a objednávateľom daňové nedoplatky,  
d) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

6.29. 
Zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok za subdodávateľa podľa bodu 6.28. 

a) písm. a) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 
b) písm. b) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 
c) písm. c) potvrdením miestne príslušného daňového úradu a objednávateľa v prípade miest-

nych daní a poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, nie starším ako tri 
mesiace, 

d) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 
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Zhotoviteľ je povinný predkladať doklady podľa písm. a) až d) v origináli alebo v overenej 
fotokópii. 
Potvrdenie o zapísaní subdodávateľa do zoznamu podnikateľov vydané Úradom pre verejné 
obstarávanie oprávňuje Zhotoviteľa preukázať splnenie podmienok podľa písm. a) až d) bodu 
6.28. okrem podmienky, že subdodávateľ nemá daňové nedoplatky voči Objednávateľovi.  
6.30. 
V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu 
pôvodného subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný písomne informovať Objednávateľa do 
piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy so subdodávateľom o nástupe 
subdodávateľa na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávateľ 
spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 
25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Pri stavebných mechanizmoch Objednávateľ požaduje, aby všetky 
technické zariadenia použité na stavbe mali platné osvedčenia o technickom stave a/alebo 
technickej spôsobilosti.  
6.31. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu a aj 
každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu 
Zmluvy vo formáte *.xls, zavzorcovaného funkciou ROUND na dve desatinné miesta. 
6.32. 
Keďže dielo, resp. jeho časť je financovaná z fondov Európskeho spoločenstva a z 
prostriedkov štátneho rozpočtu, Objednávateľ trvá na zodpovednosti Zhotoviteľa a Zhotoviteľ 
túto zodpovednosť prijíma, za všetky Zhotoviteľom alebo jeho dodávateľmi alebo jeho 
zamestnancami alebo Zhotoviteľom splnomocnenými tretími osobami, za všetky priame aj 
nepriame škody spôsobené Zhotoviteľom Objednávateľovi. Dohodnutá zmluvná pokuta, za 
tieto škody (škody spôsobené Zhotoviteľom Objednávateľovi) sa rovnajú výške nenávratného 
finančného príspevku od Európskych spoločenstiev a štátneho rozpočtu, t.j. maximálne do 
výšky 876 526,58 EUR s DPH. Túto škodu bude povinný Zhotoviteľ zaplatiť Objednávateľovi 
v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa, kedy RO alebo iný oprávnený orgán rozhodol o tom, 
že Objednávateľ neobdrží nenávratný finančný príspevok z dôvodu pochybenia (alebo 
pochybení), ku ktorým došlo z dôvodu zlého/nesprávneho/neskorého resp. iného postupu 
alebo činnosti Zhotoviteľa. Sem patria pochybenia Zhotoviteľa najmä ako sú: nedodržanie 
lehoty výstavby, nedodržanie kvality/objemu/rozsahu a pod. fakturovaných prác a dodávok, 
resp. nedodržanie iných zákonných lehôt a/alebo predpisov, ako aj všetky iné pochybenia 
Zhotoviteľa, ktoré budú mať za následok neobdržanie nenávratného finančného príspevku 
z fondov Európskych spoločenstiev a/alebo štátneho rozpočtu v prospech Objednávateľa. 
Túto škodu je povinný Zhotoviteľ nahradiť Objednávateľovi aj vtedy, ak na základe jeho 
závažných pochybení bude alebo bude musieť byť vypovedaná/zrušená/ukončená táto 
zmluva a to do 7 kalendárnych dní. 
6.33. 
Na riziko popísané v bodoch 6.26. a 6.32. je povinný Zhotoviteľ zriadiť osobitné poistenie, 
alebo preukázať že má poistenie, ktoré kryje riziká popísané v bodoch 6.26. a 6.32. a poistné 
plnenie v objeme minimálne rovnajúcom sa cene za dielo t.j. ................................ vinkulovať 
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v prospech Objednávateľa, alebo poskytnúť iné ekvivalentné krytie rizika. Overená kópia 
Poistnej zmluvy s vinkuláciou poistného plnenia v prospech Objednávateľa, alebo iného 
ekvivalentného krytia rizika musí tvoriť neoddeliteľnú prílohu č. 3 k tejto Zmluve. 
 
 

VII. Odovzdanie a prevzatie diela 
 

7.1. 
Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť  päť (5) dní vopred, kedy bude dielo 
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany 
povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v 
zmluvnej lehote. 
7.2. 
K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal 
povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli 
Objednávateľovi počas realizácie diela odovzdané a to najmä : 
 stavebné denníky, 
 atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia 
v stavbe, 
 osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, 
 doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 
 opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebnom 
konaní, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením, 
 projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené 
Zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach. 
7.3. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak 
Zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 7.2. 
7.4. 
Dokladom o splnení diela Zhotoviteľom je Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého 
pripraví Zhotoviteľ, účasť Objednávateľa nie je vylúčená. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela 
obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných 
dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a 
lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdanú časť 
diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 
7.5. 
Objednávateľ je oprávnený v prípade drobných vád diela zistených pri preberacom konaní 
diela zadržať 10% z celkovej ceny diela až do doby ich odstránenia. 
7.6. 
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 
Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho 
odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov, najneskôr však 
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do 15.10.2015. 
7.7. 
Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané 
v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia 
bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. 
 

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba 
 
8.1. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto Zmluvy o dielo bude zhotovený v 
súlade so záväzkami tejto Zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a 
všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude 
spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v 
tejto Zmluve. 
8.2. 
Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VIII. bod 8.1. tejto Zmluvy 
o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v 
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve. Za vady sa pre účely 
odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je 
Zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 7.2. 
8.3. 
Záručná doba diela je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. 
V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť 
primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. 
8.4. 
Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané 
z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. 
8.5. 
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať Zhotoviteľ 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
8.6. 
Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť 
bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie 
vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne 
odstránenia vady dlhšom ako 20 dní od prevzatia oznámenia, je Zhotoviteľ povinný 
Objednávateľa písomne informovať. 
8.7. 
V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady 
vrátane nutných kontrol kvality bude hradiť Zhotoviteľ. 
8.8. 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol o vade do 7 dní od prevzatia oznámenia 
Objednávateľa. 
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V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či Zhotoviteľ uznáva svoju 
zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné 
predĺženie týka. 
8.9. 
Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne Zhotoviteľ novú záruku za 
rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá. 
8.10. 
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 
ktorých popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s 
odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu. 
8.11. 
V prípade, že Zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote 
napriek tomu, že ich uznal a Objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má 
Objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady Zhotoviteľa. 
 

IX. Sankcie 
 
9.1. 
V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých 
termínov z dôvodu na strane Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zaplatením 
zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej 
neodovzdaním diela v dohodnutom termíne. 
9.2. 
Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela 
bude Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 EUR s DPH 
za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na 
náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode. 
9.3. 
V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny diela bude Zhotoviteľ oprávnený 
účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 %  z nezaplatenej ceny diela za 
každý deň omeškania. 
9.4. 
V prípade, ak z viny Zhotoviteľa dôjde k akejkoľvek situácii, že Objednávateľovi nebude 
vyplatený nenávratný finančný príspevok z fondov Európskych spoločenstiev resp. štátneho 
rozpočtu vyčlenených na dielo tak sa bude postupovať v zmysle bodu: 6.32 tejto Zmluvy. 
9.5. 
V prípade, ak Zhotoviteľ sám odstúpi od tejto Zmluvy, má sa za to, že spôsobil 
Objednávateľovi škodu a postupuje sa podľa bodu 6.32 tejto Zmluvy. 
 
 

X. Osobitné ustanovenia 
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10.1. 
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 
 Písomnou dohodou zmluvných strán, 
 Odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení Zmluvy 
ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 
10.2. 
Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 
strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 
vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo 
zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti 
za chyby tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.  
10.3. 
Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných 
ustanovení aj porušenie zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom spočívajúce: 
 v omeškaní Zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového 
harmonogramu prác o viac ako 30 dní 
 v nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie. 
 porušenie povinností uvedených v čl. XI. tejto Zmluvy. 
10.4. 
Nehnuteľnosti poskytnuté Zhotoviteľovi na vykonanie diela sú vlastníctvom Objednávateľa aj 
počas vykonávania diela Zhotoviteľom.  
Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje Zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do diela.  
Nebezpečenstvo škody na predmete diela, ako aj na všetkých veciach a materiáloch 
potrebných na zhotovenie diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho prevzatia 
diela Objednávateľom.  
10.5. 
Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu Zmluvy (ďalej len „subdodávatelia“), vrátane 
ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným 
počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme 
Zhotoviteľ od Objednávateľa, sú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa. 
10.6 Odkladacia doložka 
10.6.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podpísanej zmluvy.  
10.6.2. Zmluva bude mať odkladaciu podmienku a zmluva nadobudne účinnosť len v prípade 
úspešného overenia a schválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, za 
predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi. Pokiaľ nebude 
proces verejného obstarávania schválený, účinnosť zmluva nenadobudne. 
 
 
 

XI. Osobitné podmienky plnenia Zmluvy - povinnosť zriadiť pracovné miesto 
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11.1. 
V súlade s ustanoveniami § 34 ods. 17 zákona o verejnom obstarávaní  a ustanoveniami § 8a 
zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred 
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa 
zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ v mieste 
zhotovovania diela realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti 
ku rómskemu etniku,  dočasné vyrovnávacie opatrenia. 
11.2. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas doby plnenia zákazky zamestná minimálne dve osoby, ktoré 
spĺňajú nasledovné predpoklady: 
 žijú v obci, v ktorej je realizované dielo, 
 po dobu viac ako 6 mesiacov neboli zamestnané inak ako prácou vykonávanou pri 

aktivačnej činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní 
práce alebo dohody o pracovnej činnosti a 

 patria k rómskemu etniku. 
11.3. 
Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie podľa bodu 11.2 a bodu 11.2.1 poskytne 
Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok uchádzačmi o 
zamestnanie podľa bodov až 11.2.3 sa zistí vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok 
uchádzačmi o zamestnanie podľa bodov 11.2.1 až 11.2.3 potvrdí Zhotoviteľovi Objednávateľ. 
11.4. 
Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky podmienky 
podľa bodov 11.2.1 až 11.2.3, je Zhotoviteľ povinný o tomto informovať bezodkladne 
písomne  Objednávateľa a nemožnosť splnenia podmienok podľa bodov 11.2.1 až 11.2.3 
primerane preukázať. V prípade ak Objednávateľ dôvody akceptuje, je Zhotoviteľ oprávnený 
v zmysle bodu 11.2 zamestnať uchádzača o zamestnanie, ktorý spĺňa aspoň dve z podmienok 
podľa bodov 11.2.1 až 11.2.3. 
11.5. 
Zamestnaním podľa bodu 11.2 sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy na dobu určitú, 
pracovnej Zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru s vybraným uchádzačom o zamestnanie. 
11.6. 
Zhotoviteľ je povinný zamestnať podľa bodu 11.2 uchádzačov o zamestnanie najneskôr do 
dátumu začatia stavebných prác podľa bodu 3.1.2 tejto Zmluvy a v uvedenej lehote splnenie 
tejto podmienky preukázať Objednávateľovi. 
11.7. 
Ak v priebehu plnenia Zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k skončeniu pracovného pomeru 
s osobami, ktoré zamestnal Zhotoviteľ podľa bodu 11.2, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne, 
najneskôr do 7 dní, zamestnať iného uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa 
tejto Zmluvy. 
11.8. 
Splnenie povinnosti podľa tohto článku Zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne preukázať 
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Objednávateľovi. Povinnosti Zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto 
nie sú dotknuté. 
11.9. 
V prípade ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa tohto článku Zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň 
omeškania. 
11.10. 
Opakované porušenie povinností podľa tohto článku Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, resp. 
nenapravenie porušenia tohto článku Zmluvy Zhotoviteľom i napriek písomnej výzve 
Objednávateľa je dôvodom na odstúpenie od Zmluvy pre podstatné porušenie povinností 
Zhotoviteľa. 
 
 

XII. Výkonová zábezpeka 
12.1. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ  pred podpisom tejto Zmluvy, uhradí na účet 
Objednávateľa výkonovú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti 
podľa tejto Zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka (ďalej len „Výkonová 
zábezpeka“) v sume 81.000,00 EUR (slovom: osemdesiatjedentisíc eur). 
12.2. 
Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej 
poskytnutia do nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní stavby,  
a to v prípade ak: 
 Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane 
zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 
b.   Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek pohľadávky Objednávateľa vyplývajúcej z tejto 
Zmluvy. 
            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 81.000,00 EUR (slovom: osemdesiatjedentisíc eur), a to najneskôr do 10 dní od 
doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie. 
12.3. 
V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Výkonovú zábezpeku v lehote podľa 
12.2 tohto článku je Objednávateľ oprávnený uplatniť si  na ťarchu Zhotoviteľa  zmluvnú 
pokutu v sume 1000,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne 
do výšky 100% z Výkonovej zábezpeky. 
12.4. 
Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku najneskôr do 10 
kalendárnych dní odo dňa  nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o užívaní 
stavby. Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Výkonovú zábezpeku v celom 
rozsahu pokiaľ nebude použitá Objednávateľom na úhradu zmluvných pokút. V takomto 
prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o uvedené platby. 
12.5. 
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Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi neprináležia úroky z Výkonovej zábezpeky. 
 

XIII. Vymedzenie niektorých pojmov 
 

13.1. 
Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto 
zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými 
normami a predpismi. 
13.2. 
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. 
13.3. 
Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 
stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 
uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a 
za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 
 

 
XIV. Doručovanie  

14.1. 
Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti 
určené druhej zmluvnej starne (ďalej len „písomnosti“) musia byť doručené, ak táto Zmluva 
neustanovuje inak: 
a) v písomnej, listinnej podobe prostredníctvom pošty doporučene s doručenkou;  za deň 
doručenia sa považuje dátum prevzatia zásielky, alebo 
b) pri bežnej komunikácii formou e-mailu.   
14.2. 
V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy alebo 
v kontaktných osobách je príslušná zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná túto 
skutočnosť bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. Ak zmluvné strany nesplnia svoju 
povinnosť, má sa za to, že platia posledné známe identifikačné údaje alebo údaje vyplývajúce 
z príslušného registra. 

 
 

XV. Záverečné ustanovenia 
15.1. 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o 
dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode.    
Až pokiaľ nedôjde medzi nimi k vyriešeniu sporu dohodou, môže ktorákoľvek zo zmluvných 
strán predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike.   
15.2 
Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 
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15.3. 
Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 
dodatkov k tejto Zmluve, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými 
stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k 
návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa písomne vyjadria v lehote siedmich  (7) dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Každá zmena a/alebo doplnok Zmluvy 
pred jeho podpisom zmluvnými stranami podlieha predchádzajúcemu súhlasu Riadiaceho 
orgánu ako poskytovateľa NFP. 
Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude akceptovať všetky pozmeňujúce návrhy Objednávateľa, 
ktoré vyplývajú z opatrení príslušného RO vo veci realizovania tejto Zmluvy v záujme plnenia 
zmluvných záväzkov Objednávateľa voči riadiacemu orgánu, inak zodpovedá za škodu 
vzniknutú Objednávateľovi.  
15.4. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa 
www.dunstreda.sk.  
15.5. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten 

predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle 

obsiahnuté v tejto Zmluve Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné. Zmluvným 

stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého 

z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy 

túto Zmluvu podpísali. 

15.6. 
Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú: 
príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet stavby v listinnej podobe a zároveň v elektronickej verzii 
vo formáte *.xls, zavzorcovaný funkciou ROUND na dve desatinné miesta. 
príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram stavby pre celú stavbu s prehľadným zobrazením 
väzieb medzi procesmi 
príloha č. 3 – kópia Poistnej zmluvy alebo iného ekvivalentného dokladu 
príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov 
príloha č. 5 – Rozpis prác realizovaných subdodávateľsky 
 
V Dunajskej Strede dňa:     V ...................... dňa: 
  
Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 
 
 
 

       
   

 
JUDr.  Zoltán Hájos 

primátor mesta 
 

http://www.dunstreda.sk/
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Príloha č. 3 súťažných podkladov výkaz/výmer 
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príloha č.4 Zoznam subdodávateľov 
 
 
obchodný názov 
subdodávateľa 

objem plánovaných 
subdodávok v € 

počet zamestnancov 
subdodávateľa 
plánovaných na diele 

stručný popis prác na 
ktorých je plánované 
že subdodávateľ bude 
pracovať  (*) 

    

    

 
 
(*) podľa potreby doplniť potrebný počet riadkov/ listov. 
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Príloha č.5 Kópia poistnej zmluvy alebo iného ekvivalentného dokladu 


