Verejný obstarávateľ:

Obec Bernolákovo, Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111,
900 27 Bernolákovo, Slovenská republika
Názov predmetu zákazky:
Výstavba dlažbových chodníkov.
_______________________________________________________________

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Bernolákovo
Sídlo:
Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111, 044 01 Bernolákovo
IČO:
00304662
DIČ:
2020662028
Zastúpeným: Mgr. Richard Červienka, starosta obce
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Meno a priezvisko:
Mgr. Nadežda Kováčová
Telefón:
+421 915 934 159
Email:
autorita@post.sk
2. Predmet zákazky
2.1.
Názov zákazky:
„Výstavba dlažbových chodníkov“
2.2.
Kódy CPV, CPV – spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník: CPV 45000000-7 stavebné práce ,
45233253-7 práce vrchnej stavby chodníkov
Druh zákazky:
zákazka na uskutočnenie stavebných prác
2.3.
Bežná dostupnosť podľa § 9b zákona o verejnom obstarávaní:
Nie bežne dostupná práca/tovar/služba.
2.4.
Typ zmluvy:
Zmluva o dielo
2.5.
Termín realizácie zmluvy:
Do 31.12.2015, prípadne do vyčerpania finančného limitu, podľa toho, ktorá udalosť
nastane skôr.
3. Miesto realizácie predmetu zákazky
3.1.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Bernolákovo, Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo.
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1
Predmetom zákazky je výstavba chodníku z dlažby – trnavská ulica na základe
doručenej objednávky povereným zástupcom obce ako objednávateľa s dodržaním
podmienok existujúceho stavu v súlade s platnou právnou stavebnou legislatívou.
Parametre: - dĺžka chodníka – 185 m
- šírka – 1,5 m
- počet vjazdov do domov – 9
- celková výmera dláždenej plochy vrátane obrubníkov – 400 m2
Prierez chodníka:
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VRSTVA
8 cm
5 cm

MATERIÁL
dlažba
jemný makadam frakcia 16 -32 mm, zvibrované žehličkou

Geotextília
15 cm

makadam spevnený cementovým posypom
Vo vjazdoch vrstva 30 cm až 45 cm podľa únosnosti podkladu
Zavalcované a zvibrované žehličkou

Obrubníky: sadové
- počet stanoví uchádzač vo vzťahu k uvedenej dlžke chodníka a dlžke
ponúkaného obrubníka.
5. Obhliadka miesta: Verejný obstarávateľ neumožňuje obhliadku miesta.
6. Variantné riešenie: neumožňuje sa
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 9.266,00 € bez DPH
8. Predkladanie cenových ponúk
8.1
Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene €.
8.2
Cenová ponuka predmetu zákazky sa predkladá na celý predmet zákazky.
8.3
Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 04.09.2015 do 12:00 hod.
8.4
Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označujú sa
„stavebné činností Bernolákovo – NEOTVÁRAŤ“ alebo prostredníctvom e-mailu
s označením, resp. názvom správy stavebné činností Bernolákovo– NEOTVÁRAŤ,
e-mail je potrebné zabezpečiť vyžiadaním potvrdenia o prečítaní e-mailu.
8.5
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť:
AUTORITA, s.r.o., Hroncova 3, 040 01 Košice
e-mail: autorita@post.sk
V prípade, že uchádzač predloží ponuku osobne alebo prostredníctvom poštovej
zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
9. Lehota viazanosti ponúk: do 30.10.2015
10. Podmienky financovania predmetu zákazky
10.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
10.2 Zhotoviteľ bude dielo zrealizované na základe jednotlivej objednávky alebo viacerých
objednávok fakturovať v lehote do 14 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu.
Faktúra je splatná 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi v zmysle zákona
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č.222/2004 Z.z.
o DPH v znení neskorších predpisov. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným
prevodom.
11. Podmienky účasti uchádzačov
11.1
OSOBNÉ POSTAVENIE A MAJETKOVÁ ÚČASŤ (§ 26 a § 26a)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia:
a) Verejný obstarávateľ požaduje splnenie podmienok účasti osobného postavenia uchádzača
uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní preukázať spôsobom podľa § 26
ods.2 citovaného zákona predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených

2

Verejný obstarávateľ:

Obec Bernolákovo, Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111,
900 27 Bernolákovo, Slovenská republika
Názov predmetu zákazky:
Výstavba dlažbových chodníkov.
_______________________________________________________________

-

kópií v ktorých sa to vyžaduje, prípadne dokladov podľa § 26 ods. 4 alebo 5 citovaného
zákona za podmienok, ktoré sú v týchto odsekoch uvedené.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za
trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo
podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti
na terorizme,
b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku,
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
e) nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo
vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku,
g) nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď
prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní, bola
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu
došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
i) 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) nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady
mzdy alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia.
- Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 odseku 1 zákona o verejnom
obstarávaní:
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a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri
mesiace,
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.
f) písm. h) čestným vyhlásením.
g) písm. i) a j) čestným vyhlásením.
- Podnikateľ/uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné
obstarávanie, ktorý preukázal spôsobilosť na uzavieranie zmlúv alebo rámcových dohôd vo
verejnom obstarávaní a ktorý o zapísanie požiadal, môže preukázať splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi a dokladmi zapísanými v zozname podnikateľov
podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z
dokladov uvedených v § 26 ods. 2 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich
nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
- Ak má uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto
členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže 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.
- Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť
na dohode obmedzujúcej súťaž (§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane
hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o
organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z.z.) vo verejnom obstarávaní porušenie zákazu
nelegálneho zamestnávania, (§ 2 ods. 2, 4 a 5 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a
nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č.223/2011 Z.z.) za ktoré bola právoplatne uložená pokuta, a iné hrubé porušenie práva alebo
hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím
príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa
rozhodnutie stane konečným. Porušenie záväzku, ak ide o bezpečnosť a ochranu utajovaných
skutočností alebo bezpečnosť dodávok, možno preukázať aj iným prostriedkom.
- Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné
podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola
podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu
správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
- Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona
o verejnom obstarávaní spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená
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znížená pokuta podľa osobitného predpisu. (§ 38 ods. 11 a 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v
znení neskorších predpisov).
Odôvodnenie: Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje §
26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
b) Uchádzač je povinný preukázať majetkovú účasť podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní
spôsobom podľa § 26a ods. 3 tohto zákona.
Verejného obstarávania sa podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní nemôže zúčastniť
a) právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať,
ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť,
b) právnická osoba, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte,
ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať, alebo
c) právnická osoba, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári.
Kvalifikovanou účasťou sa rozumie priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 %
na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo
možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom
zodpovedajúcim tomuto podielu; nepriamym podielom sa na účely tohto zákona rozumie
podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ
nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.
Majetková účasť sa preukazuje:
- výpisom z obchodného registra alebo
- výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie,
- zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou,
- dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo
- obdobnými dokladmi vydanými inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako
tri mesiace.“.
Odôvodnenie: Preukázanie majetkovej účasti vyžaduje § 26a zákona o verejnom obstarávaní.
11.2
FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE § 27 - Neaplikuje sa.
11.3
TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ §28, §29, §30 Neaplikuje sa.
12. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
12.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky vrátane všetkých s tým spojených
prác, služieb a použitých materiálov.
13. Obsah ponuky
13.1 Ponuka musí obsahovať:
- Ocenenie predmetu zákazky v zmysle bodu 12.1 tejto výzvy,
- Doklady v zmysle bodu 11 tejto výzvy,
- Zmluvu o dielo.
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
14.1
Verejný obstarávateľ po ukončení lehoty na predkladanie ponúk, dňa 04.09.2015 o
14:00 hod. začne proces otvárania predložených ponúk v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní, overí splnenie podmienok účasti uchádzačov a vyhodnotí predložené ponuky tak,
že ponuka s najnižšou cenou s DPH bude očíslovaná ako prvá a bude vyhodnotená ako
úspešná, ostatné ponuky budú usporiadané podľa poradia určeného od najnižšej ceny s DPH
po najvyššiu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ umožňuje
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všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk účasť
jedného zástupcu uchádzača na otváraní.
14.2
Všetkým uchádzačom bude zaslaná informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
14.3
Ak úspešný uchádzač prvý v poradí z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu
zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača
v poradí z prvých troch úspešných uchádzačov.
14.4
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateľa.
14.5
V prípade nepredloženia ani jednej ponuky alebo ak ani jedná z predložených ponúk
nebude vyhovovať požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky,
verejný obstarávateľ môže pokračovať priamym rokovacím konaním pri výbere zmluvného
partnera na uvedený predmet zákazky za predpokladu, že pôvodné podmienky zákazky sa
podstatne nezmenia.
14.6
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Vypracovala:
V Košiciach, dňa 25.08.2015

Mgr. Nadežda Kováčová
Prílohy:
1) Vzor Cenového návrhu uchádzača
2) Návrh zmluvy o dielo
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Cenový návrh uchádzača
Identifikačné údaje uchádzača:

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

Email:

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

Telefón:

.................................................
1. Kritérium: CENA s DPH
Výstavba dlažbových chodníkov

Údaj

1. Cena celkom v € (bez DPH)

....................... €

2. DPH v €

....................... €

3. Cena celkom v € (s DPH)

....................... €

Čestne vyhlasujeme, že uvedené cenové údaje sú totožné s cenovými údajmi uvedenými
v Návrhu zmluvy.
Jednotková a celková cena predmetu zákazky obsahuje aj všetky iné vedľajšie náklady
uchádzača, ktoré vznikajú v súvislosti so zabezpečením predmetu zmluvy.
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša
obstarávania vylúčená.

ponuka bude z procesu verejného

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: ............................
...…………………………………………
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
meno, priezvisko, funkcia štatutárneho
zástupcu uchádzača oprávneného konať
v záväzkových vzťahoch
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Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „Zmluva“)
uzavretá medzi
Zhotoviteľ:
Názov:
..........................................
Registrové sídlo:
........................................
IČO:
........................................
DIČ:
........................................
IČ DPH:
........................................
Zapísaný:
........................................
Registrovaný:
........................................
Osoba oprávnená odovzdať predmet zmluvy v mene odovzdávajúceho subjektu:
........................................
e-mail:
........................................
tel.:
........................................
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:
Názov:
Obec Bernolákovo
Registrové sídlo:
Bernolákovo 368, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika
IČO:
00304662
DIČ:
2020662028
Osoba oprávnená prebrať predmet zmluvy v mene preberajúceho subjektu:
Mgr. Richard Červienka – starosta obce, štatutárny zástupca
tel.:
+421 02/45993911, 0905 708 921
e-mail:
richard.cervienka@bernolakovo.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)
v nasledujúcom znení:
I. Preambula
1. Zmluvné strany uzavierajú túto zmluvu na základe uskutočneného postupu zadávania zákazky
na poskytnutie služby v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ponuky úspešného uchádzača,
ktorým sa stal poskytovateľ.
2. Objednávateľ požaduje odborné, bezpečné a kvalitné zabezpečenie realizácie predmetu
zmluvy, vykonané na vlastné nebezpečie zhotoviteľa.
3. Poskytovateľ prehlasuje, že on je odborne kvalifikovaný a spôsobilý pre realizáciu predmetu
zmluvy v súlade s platnou právnou legislatívou Slovenskej republiky, ktoré vykoná na vlastné
nebezpečie zhotoviteľa.
II. Predmet plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na vykonanie diela má potrebné oprávnenie a práce zaistí osobami
odborne spôsobilými, nie prostredníctvom dodávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané práce prevziať a dohodnutú cenu uvedenú
v čl. III tejto zmluvy zaplatiť riadne a včas zhotoviteľovi.
III. Cena
1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na základe
ponuky predloženej úspešným uchádzačom v procese verejného obstarávania.
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Cena celkom:
EUR bez DPH
DPH 20%:
EUR
Spolu s DPH:
EUR s DPH
Cena obsahuje práce uvedené v cenovej ponuke zhotoviteľa.
Cena je dohodnutá v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, ako cena
konečná, úplná, vrátane všetkých ekonomicky uplatniteľných nákladov, súčasťou dohodnutej
ceny však nie je daň z pridanej hodnoty (ďalej v texte zmluvy len „DPH“). K cene podľa tohto
článku Zmluvy bude Zhotoviteľ účtovať DPH vo výške určenej právnym predpisom účinným
ku dňu splatnosti faktúry.
Zhotoviteľ musí fakturovať dielo do 14 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu.
Faktúra je splatná 14 dní odo dňa doručenia jej doručenia objednávateľovi.
IV. Doba plnenia
Dielo bude zhotoviteľom vykonané do 2 mesiacov odo dňa prevzatia objednávky
zhotoviteľom.
Nástup zhotoviteľa na výkon požadovaných stavebných prác ako predmetu zmluvy bude
možný len na základe prevzatia objednávky vystavenej poverenou osobou objednávateľa.
V objednávke musí byť určený objekt a miesto realizácie prác podľa projektu, náčrtu, výkresu
alebo popisu požadovaných prác a uvedený rozsah požadovaných prác.
Doba plnenia sa môže predĺžiť len z nasledovných dôvodov:
a) ak v priebehu realizácie diela vzniknú prekážky z viny objednávateľa spôsobujúce
nemožnosť realizácie diela,
b) ak práce boli pozastavené z dôvodov vyššej moci alebo nepriaznivých klimatických
podmienok, najmä
- keď priemerná denná teplota dosiahne hodnotu nižšiu ako -5°C, pričom pod
priemernou dennou teplotou sa rozumie priemer teplôt nameraných v jeden deň
o 7.00 a 16.00 hodine alebo nočná teplota klesne pod -7°C.
- pokiaľ rýchlosť vetra presiahne hranicu 11 m/s a to po dobu dlhšiu ako 4 hodiny
- pretrvávajúce dažde alebo mrazy.
c) doba plnenia sa nepredlží, ak prekážku v práci a vykonaní diela spôsobil zhotoviteľ.
Predĺženie doby plnenia sa určí podľa doby trvania prekážky alebo času neplnenia záväzkov
objednávateľa dohodnutých v tejto zmluve, s prihliadnutím na dobu potrebnú pre obnovenie
prác a zhotoviteľ sa týmto nedostáva do omeškania s plnením zmluvného termínu. Doba
trvania prekážky bude určená dňom oznámenia objednávateľovi vzniku prekážky a končí
okamihom obnovenia prác.
V. Dodacie podmienky, prevzatie diela
Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najvýhodnejší pre
správnu realizáciu diela pri rešpektovaní účelu zmluvy, zmluvných termínov a dohôd
o postupnom dokončovaní diela. Pri vylúčení porušenia platných noriem a zaužívaných
technológií.
Dielo je určené zmluvou, technickým popisom stavby, technickými normami, technicky
akceptovateľnými materiálmi a záväznými právnymi predpismi.
Zhotoviteľ zaistí ochranu bezpečnosti aj občanov a užívateľov opravovaných objektov tak,
aby nedochádzalo k ochoreniu či poškodeniu životného prostredia ako napríklad k úniku
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ropných produktov z jeho vozidiel a mechanizácie a aby nedochádzalo k znečisťovaniu
prostredia. Ľubovoľné znečistenie spôsobené zhotoviteľom zlikviduje zhotoviteľ na vlastné
náklady v lehote do protokolárneho odovzdania diela.
Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, kedy bude
predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.
Objednávateľ je povinný sa v termíne určenom zhotoviteľom zúčastniť odovzdania a prevzatia
diela, pokiaľ sa písomne nedohodne so zhotoviteľom inak (aj prostredníctvom
splnomocneného zástupcu zmluvných strán).
O odovzdaní a prevzatí diela bude vyhotovený zápis-preberací protokol. Súčasťou protokolu
bude aj foto/video dokumentácia a doklady dodané zhotoviteľom. Jedná sa o revízie, skúšky,
atesty a doklady o akosti podľa zákonov o technických požiadavkách na výrobky platných
v SR (certifikáty, certifikáty systémov akosti, protokoly o zhode alebo doklady o posúdení
zhody).
Dielo je dodané riadne a včas v súlade s touto zmluvou jeho ukončením a písomným
odovzdaním objednávateľovi, zastúpenému oprávneným zástupcom podľa tejto zmluvy. Dielo
sa považuje za ukončené riadne a včas, keď bolo zrealizované bez vád a nedorobkov.
VI. Škody
Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na diele až do chvíle, keď ho objednávateľ zápisom
prevezme. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela dňom zabudovania materiálov do diela
a uhradením ceny za takto zabudované materiály, pričom obidve podmienky musia byť
splnené kumulatívne.
Pokiaľ zhotoviteľ spôsobí svojou činnosťou na stavbe škodu objednávateľovi alebo ostatným
účastníkom výstavby, je povinný ju v plnej výške nahradiť.
VII. Platobné a fakturačné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Úhrada bude realizovaná formou bezhotovostného prevodu na účet zhotoviteľa po vystavení
daňového dokladu faktúry zhotoviteľom a doručení objednávateľovi podľa zákona č.431/2002
Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení
neskorších predpisov.
Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Faktúry musia obsahovať tieto náležitosti: názov zmluvných strán, adresu, IČO, DIČ
zhotoviteľa i objednávateľa, číslo faktúry, číslo zmluvy, deň odoslania, deň splatnosti,
peňažný ústav, číslo účtu, vrátane variabilného symbolu, fakturovaná suma bez DPH, DPH v
%, fakturovaná čiastka vrátane DPH, označenie diela názvom, pečiatka a podpis oprávnenej
osoby.
VIII. Záruky za dielo, reklamácie vád
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce budú vykonané podľa osvedčených technológií
a podľa záväzných technických noriem (STN, ISO) a v súlade s platnými hygienickými,
ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi.
Zhotoviteľ poskytuje na realizovaný predmet zmluvy záruku na dobu 5 rokov odo dňa
prevzatia diela objednávateľom.
Objednávateľ je počas záručnej doby oprávnený nárokovať si písomne na adrese zhotoviteľa
bezplatné odstránenie vád, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
Zhotoviteľ je povinný nastúpiť k odstráneniu reklamovaných vád:
a) do 24 hod. u vád brániacich prevádzke diela, alebo ohrozujúcich jeho bezpečnosť
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b) do 3 dní u vád ostatných
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia
reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak a pokiaľ je to v tejto lehote technicky
možné.
IX. Sankcie
1. V prípade, že zhotoviteľ nesplní termíny uvedené v článku IV. v bode 1 tejto zmluvy, ktoré sú
dohodnuté v zmluve, uhradí objednávateľovi za každý deň nesplneného termínu a každý deň
omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH, maximálne do
výšky 3% ceny diela bez DPH.
2. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni drobné vady, vyšpecifikované pri odovzdávaní diela
v dohodnutých termínoch, uhradí objednávateľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu
vo výške 10 EUR.
3. Pokiaľ objednávateľ neuhradí daňový doklad/faktúru za vykonané práce v lehote splatnosti, je
povinný uhradiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania, maximálne do výšky 3% ceny diela bez DPH.
4. Uhradením zmluvných pokút nie je dotknutý nárok poškodenej strany na náhradu škody
vrátane ušlého zisku.
X. Bezpečnosť a ochrana zdravia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabrániť požívaniu alkoholu svojimi zamestnancami, resp.
pracovníkmi zabezpečujúcimi realizáciu diela pri plnení predmetu tejto zmluvy.
Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby objednávateľ nie viac ako 5 (päť) dní po sebe mohol
prostredníctvom obecnej polície objednávateľa vykonať dychovú skúšku. Ak dychová skúška
bude pozitívna, zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť za každé porušenie jednotlivo zmluvnú pokutu
vo výške 10,00 €.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na odovzdanom
stavenisku
b) zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle vyhl. 147/2013 Z. z.
a vykonávať sústavnú kontrolu bezpečnosti pri práci v zmysle Zákonníka práce
c) vybaviť svojich zamestnancov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesie,
činnosti a rizika na pracovisku
d) viditeľne označiť svojich zamestnancov príslušnosťou firmy
3. Zhotoviteľ sa zoznámi v spolupráci s objednávateľom s rizikami na pracovisku, upozorní na
ne svojich pracovníkov a určí spôsob ochrany a prevencie proti úrazom a iným poškodeniam
zdravia.
4. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti:
a) ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov
objednávateľa a ďalších osôb
b) ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu
bezpečného stavu technických zariadení.
XI. Ostatné dohody
1. Ak by zhotoviteľ na svoje práce nenastúpil alebo by bol s vykonávaním prác 14 dní v omeškaní,
alebo by nečinnosťou ohrozovalo termín dokončenia, vyzve ho objednávateľ krátkou cestou (email, fax, telefonicky), aby svoju prácu zintenzívnil a stanoví mu primeranú lehotu na nápravu.
Pokiaľ zhotoviteľ ani potom nepodnikne kroky ku zintenzívneniu svojej práce, je objednávateľ
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oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť a zhotoviteľa zo stavby vykázať. Ku dňu odstúpenia od
zmluvy objednávateľom bude objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi len ku dňu účinnosti
odstúpenia od zmluvy vykonané práce, nie však zásoby materiálu.
Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj v prípade omeškania zhotoviteľa
s vykonaním diela o viac ako 15 dní.
V prípade zlých poveternostných vplyvov a/alebo v prípade vzniku okolností vylučujúcich
zodpovednosť v zmysle §374 Obchodného zákonníka, sa termín realizácie Diela posúva úmerne
o počet dní, kedy sa dielo nemohlo riadne plniť. O tento počet dní nie je zhotoviteľ v omeškaní.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení v súlade s § 47a ods. 1 zákona
č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach. Po podpísaní obdrží zhotoviteľ jedno
vyhotovenie a objednávateľ jedno vyhotovenie.
Záväzky a práva vyplývajúce z tejto zmluvy nemôžu byť úplne či čiastočne postúpené
tretím osobám bez súhlasu oboch zmluvných strán.
Osoby oprávnenie k podpísaniu zmluvy:
Za objednávateľa vo veciach zmluvných:
Mgr. Richard Červienka, starosta obce

Za zhotoviteľa vo veciach zmluvných:
konateľ spoločnosti

Osoby splnomocnené na zastupovanie štatutárnych zástupcov:
Za objednávateľa:
Ing. Štefan Horovský, prednosta,
e-mail: stefan.horovsky@bernolakovo.sk , tel.: 02 45993911, mob: 0905 550562
Ing. Martin Guldán, referent
e-mail: martin.guldan@bernolakovo.sk tel.: fax: mob: 0907 113311
Za zhotoviteľa:
............, e-mail: tel.: fax: mob:
............., e-mail: tel.: fax: mob:
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Prílohy:
1. cenový návrh uchádzača
2. špecifikácia predmetu zmluvy
3. preberací protokol
Bernolákovo dňa
Za objednávateľa:
___________________________
Mgr. Richard Červienka, starosta obce

Za zhotoviteľa:
___________________________
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Špecifikácia predmetu zmluvy
Predmetom zmluvy je výstavba chodníku z dlažby – trnavská ulica na základe doručenej objednávky
povereným zástupcom obce ako objednávateľa s dodržaním podmienok existujúceho stavu v súlade s
platnou právnou stavebnou legislatívou.
Parametre: - dĺžka chodníka – 185 m
- šírka – 1,5 m
- počet vjazdov do domov – 9
- celková výmera dláždenej plochy vrátane obrubníkov – 400 m2
Prierez chodníka:
VRSTVA
8 cm
5 cm

MATERIÁL
dlažba
jemný makadam frakcia 16 -32 mm, zvibrované žehličkou

Geotextília
15 cm

makadam spevnený cementovým posypom
Vo vjazdoch vrstva 30 cm až 45 cm podľa únosnosti podkladu
Zavalcované a zvibrované žehličkou

Obrubníky: sadové
- počet stanoví uchádzač vo vzťahu k uvedenej dlžke chodníka a dlžke
ponúkaného obrubníka

Za zhotoviteľa:

dňa..........................

..............................................
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PREBERACÍ PROTOKOL
ku Zmluve o dielo

Odovzdávajúci/Zhotoviteľ:
Názov:
........................................
Registrové sídlo:
........................................
IČO:
........................................
DIČ:
........................................
IČ DPH:
........................................
Zapísaný:
........................................
Registrovaný:
........................................
Osoba oprávnená odovzdať predmet zmluvy v mene odovzdávajúceho subjektu:
........................................
e-mail:
........................................
tel.:
........................................
(ďalej len „Odovzdávajúci“)
a
Preberajúci/Objednávateľ:
Názov:
Obec Bernolákovo
Registrové sídlo:
Bernolákovo 368, 900 27 Bernolákovo, Slovenská republika
IČO:
00304662
DIČ:
2020662028
Osoba oprávnená prebrať predmet zmluvy v mene preberajúceho subjektu:
Mgr. Richard Červienka – starosta obce, štatutárny zástupca
tel.:
+421 245993911, +421 905 708 921
e-mail:
richard.cervienka@bernolakovo.sk
(ďalej len „Preberajúci“)
Odovzdávajúci svojim podpisom potvrdzuje, že odovzdal Preberajúcemu predmet zmluvy o dielo
špecifikovaný nižšie (ďalej len „Predmet preberania“) a Preberajúci svojim podpisom potvrdzuje
prevzatie tohto Predmetu preberania.
Predmet preberania a jeho popis: Stavebné práce na uvedený predmet zákazky.
Viditeľne zistené vady pri prevzatí Predmetu preberania (ak áno uviesť stručný opis vád):
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Adresy vrátane telefónnych a faxových čísiel, na ktoré bude možnosť nepretržite počas doby 24 hodín
nahlásiť reklamovanú vadu:
....................................................................................................................................................................
Dňa .........................

Dňa .........................

...................................................
odovzdávajúci

..................................................
preberajúci
Mgr. Richard Červienka – starosta obce

Príloha: Foto/video dokumentácia
Vyplní sa až pri odovzdávaní predmetu zmluvy!

A

