
OBEC POPROČ 

Obecný úrad, Školská 632/2, 044 24  Poproč 
_____________________________________________________ 

                                                                                                       Dátum:20.09.2017  

 

 

                

                                                                       
                                     Pre záujemcov 

 

 

 

Vec: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác, zadávaná postupom podľa § 117 zákona    

č. 343/2015 Z.z., s názvom  „Úprava miestnych komunikácií v Obci Poproč – 2.etapa" 

– výzva na pedloženie ponuky 

 

Obec Poproč, verejný obstarávateľ, v zmysle  § 7 ods. 1 písm. b) zákona  č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“ alebo ZoVO“), týmto vyzýva oprávnených dodávateľov na predloženie ponuky 

na uskutočnenie stavebných prác, s názvom: „Úprava miestnych komunikácií v Obci Poproč 

– 2. etapa“.  

Lehota na predloženie ponuky je: 27.09.2017 do 16:00 hod. 

 

 

 
  S pozdravom  

 

                       Ing. Štefan Jaklovský 

                             starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: - súťažné podklady 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
zákazky na uskutočnenie stavebných prác : 

 

„Úprava miestnych komunikácií v Obci Poproč – 2. etapa“ 

 

A.  Všeobecné informácie 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

1.1.Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm.b) Zákona o verejnom    

                  obstarávaní 

1.2.Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov organizácie: Obec Poproč 

Adresa organizácie: Školská 632/2, 044 24  Poproč 

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce 

Kontaktná osoba: Ing. Štefan Jaklovský 

IČO: 00324639 

Tel.: 055/466 81 70 

E-mail: starosta@poproc.sk 

 

2. Predmet zákazky 

 

2.1.Názov zákazky: „Úprava miestnych komunikácií v Obci Poproč – 2. etapa“    

2.2.Predpokladaná hodnota zákazky: „Úprava miestnych komunikácií v Obci Poproč –  

      2. etapa“, bola určená na základe výkazu výmer       

2.3.Zatriedenie predmetu zákazky pre hlavný predmet: 

      Hlavný predmet zákazky: CPV  

            Hlavný slovník : 45233142-6 Práce na oprave ciest 

2.4.Predpokladaná hodnota zákazky: 131 449,51 EUR bez DPH.  

                         

3. Rozdelenie predmetu zákazky 

      Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

 

4.  Variantné riešenie 

4.1.Záujemcom nie je umožnené predložiť variantné riešenie. 

4.2.Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné   

      riešenie zaradené do vyhodnotenia. 

 

5. Hlavné miesto a termín dodania predmetu zákazky 

5.1.Miesto dodania predmetu zákazky: katastrálne územie Obce Poproč  

5.2.Lehota na uskutočnenie stavebných prác a dodanie predmetu zákazky je do 15.12.2017.  

 

6. Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastného rozpočtu Obce Poproč. 



7. Typ zákazky 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“). 

Zákazka je zadávaná postupom podľa § 117 ZoVO. Výsledok postupu verejného 

obstarávania: uzavretie Zmluvy o dielo. 

 

8. Lehota viazanosti ponuky 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 

uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je verejným obstarávateľom určená do: 

31.10.2017. 

 

9. Obsah ponuky 
a. Vyplnená návratka, podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, alebo osobou, 

oprávnenou štatutárnym zástupcom uchádzača ponuku predložiť a pečiatka 

uchádzača. 

b. Nacenený výkaz výmer v listinnej forme a na CD. Uchádzač  je povinný  oceniť  

všetky položky priloženého výkazu výmer,  a to v takom  rozsahu, v akom sú 

uvedené.  

c. Zmluva o dielo, podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, s doplnením 

identifikačných údajov uchádzača, dátumu podpisu Zmluvy o dielo a ponukovej 

ceny, v dvoch originálnych vyhotoveniach. 

d. Doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti.  

 

10. Návrh na plnenie kritéria: cena za celý predmet zákazky: „Úprava miestnych 

komunikácií v Obci Poproč – 2. etapa“: 

a. Tento bude predložený vo forme návratky, ktorá tvorí Prílohu č.1 týchto 

Súťažných podkladov. Na návratke budú uvedené aj identifikačné údaje  

uchádzača, ktorými sú: úradný názov uchádzača, IČO, DIČ, príp. IČ DPH, 

poštová adresa, štatutárny orgán, kontaktná osoba, telefón, e-mail uchádzača.   

b. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu zákazky, 

opísanom v časti E Opis predmetu zákazky, týchto Súťažných podkladov a musí byť 

uvedená v členení:  

Cena za celý predmet zákazky: Spolu................................... EUR ( bez DPH ) 

                                                   DPH ....% ........................... EUR 

                                                   Spolu s DPH.......................  EUR 

c. Všetky predložené dokumenty musia byť podpísané štatutárnym zástupcom 

uchádzača alebo osobou oprávnenou v mene uchádzača konať.  

 

11. Náklady na ponuku 

11.1.   Súťažné podklady poskytuje verejný obstarávateľ záujemcom bezplatne. 

11.2.   Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša  

           uchádzač, bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu  

           na výsledok verejného obstarávania. 

      11.3. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa sa počas plynutia lehoty   

                viazanosti ponúk ani po uplynutí lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú.  

                Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania. 



12. Predkladanie ponuky 

12.1.    Požiadavky na záujemcu, resp.  uchádzača: 

12.1.1. Záujemca doručí svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 

12.2.    Záujemca sa po predložení ponuky stáva uchádzačom. 

12.2.1. Uchádzačom môže byť hospodársky subjekt, t.j. fyzická osoba, právnická osoba alebo  

            skupina takýchto osôb, ktorá má oprávnenie predmet zákazky realizovať. 

12.2.  Predloženie ponuky 

12.2.1. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne, prostredníctvom poštovej zásielky 

alebo kuriérskej služby, na adresu, uvedenú v bode 1.2. V prípade, ak uchádzač predloží 

ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, alebo kuriérskej služby, rozhodujúci je dátum 

doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

12.2.2. V prípade, ak uchádzač doručí ponuku osobne, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi 

potvrdenie o jej prevzatí, s uvedením dátumu, času a miesta prevzatia ponuky. 

12.3. Označenie obálky ponuky 

12.3.1. Uchádzač vloží svoju ponuku do nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť 

uzatvorená a zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu. 

12.3.2. Na obálke ponuky musia byť  uvedené nasledovné údaje: 

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1.2. týchto súťažných podkladov, 

- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

- označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ !“ 

- heslo súťaže: „Cesty – 2.etapa“   

12.4. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

12.4.1. Ponuku uchádzača je potrebné doručiť do podateľne verejného obstarávateľa na adresu 

uvedenú v bode 1.2. 

12.4.2. Lehota na predkladanie ponúk: 27.09.2017 do 16:00 hod. 

12.4.3. Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, bude 

uchádzačovi vrátená neotvorená. 

.  

13. Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

13.1. Otváranie ponúk 

13.1.1. Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese uvedenej v bode 1.2. 

13.2. Otváranie obálok s ponukami, sa uskutoční dňa: 27.09.2017 o 17:00 hod. 

 

14. Prijatie ponuky 

14.1. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

14.1.1. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky budú doručené verejnému obstarávateľovi 

v lehote na predkladanie ponúk, bude najneskôr päť dní, po otvorení obálok s ponukami, 

odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia kritéria tohto verejného obstarávania. 

14.1.2. Uchádzačovi, ktorého ponuka bude podľa bodu C) týchto Súťažných podkladov 

vyhodnotená ako najlepšia, verejný obstarávateľ písomne oznámi, že jeho ponuku 

prijíma. Ďalším uchádzačom bude jednotlivo oznámený dôvod neprijatia ich ponuky. 

 

B. PODMIENKY ÚČASTI  UCHÁDZAČOV 

 
1.      Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ZoVO, týkajúce sa osobného   

           postavenia uchádzačov: 



1.1.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, ani člen dozorného orgánu, 

ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania 

finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej 

činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin 

založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a 

niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého 

skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní 

a verejnej dražbe, 

b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu, 

c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu, 

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani 

nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený 

konkurz pre nedostatok majetku, 

e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, 

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu 

bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, 

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ preukázať. 

 

1.1.1. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1.1.: 

písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 

písm. b) doloženým potvrdením všetkých zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne nie 

starším ako tri mesiace, 

písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,  

písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 

písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, 

písm. f), g), h) - doloženým čestným vyhlásením. 

a výpisom z registra trestov právnických osôb.  

1.1.1.1.Všetky potvrdenia uvedené v bode 1.1.1. musia byť v originálnom vyhotovení alebo 

v osvedčenej kópii originálov. 

1.1.2. Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa       § 

152 ZoVO, zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné 

obstarávanie. 

1.1.3. Verejný obstarávateľ  pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného postavenia 

overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, ak 

uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 1.1.1. 

2.      Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 ZoVO, týkajúce sa finančného  



           a ekonomického postavenia uchádzačov: 

2.1.Preukázanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 33 ZoVO, verejný  

           obstarávateľ nepožaduje. 

3.      Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 34 ZoVO, týkajúce sa technickej  

           spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti; 

3.1.Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti zoznamom stavebných prác  

            uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania  

            s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť  

           doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení  

            uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom 

- bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, je dokladom referencia, 

- bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz 

o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá 

k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplnený 

dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého 

boli uskutočnené, 

3.1.1. Uchádzač preukáže zrealizovanie dvoch zákaziek v kategórii funkčných častí  

          stavieb inžinierskych a vodných, a to v kumulatívnej hodnote min.  263 000 EUR bez 

          DPH, zrealizovaných v období predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného 

          obstarávania. 

3.1.2. V prípade, ak v referenčnom liste, v rámci jedného stavebného diela, budú spoločne  

           uvedené práce, týkajúce sa rovnakých alebo porovnateľných stavebných diel ako 

           predmet zákazky  a zároveň aj stavebné práce iného druhu,  príp. aj dodávka tovaru,  

           musí byť z referenčného listu zrejmý kvantitatívny rozsah prác pre časť rovnakú alebo 

           porovnateľnú predmetu tejto zákazky. 

3.2.    Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti  údajmi o vzdelaní a odbornej praxi  

          alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy. 

3.2.1. Uchádzač musí mať k dispozícii, v čase realizácie stavebného diela, odborne spôsobilú   

          osobu, zodpovednú za vedenie stavby s najmenej 5-ročnou praxou v riadení   

          inžinierskych stavieb.   

3.2.2. Uchádzač  preukáže odbornú spôsobilosť aspoň jednej osoby, ktorá bude   

          zodpovedať za priame riadenie prác - za výkon činnosti stavbyvedúceho, minimálne s  

          odborným  zameraním pre inžinierske stavby, t. j. osoby, ktorá má osvedčenie o odbornej 

          spôsobilosti, resp. o vykonaní odbornej skúšky s týmto odborným zameraním.  

          Uchádzač predloží kópiu osvedčenia stavbyvedúceho, s originálom podpisu a  

          odtlačkom pečiatky odborne   spôsobilej osoby napr. v zmysle zákona č. 362/2005 Z. z.  

          o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch (odborná  

          spôsobilosť na vybrané  činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení  

          neskorších predpisov a zákona č. 10/2009 Z. z. - úplné znenie zákona č. 138/1992 Zb. o  

          autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov), alebo  

          ekvivalentný doklad.  Ďalej predloží  vyhlásenie osoby, odborne spôsobilej na výkon  

          funkcie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii na plnenie  zmluvy týkajúcej sa predmetu  

          zákazky.  Verejný obstarávateľ uzná za rovnocenné osvedčenie - ekvivalentný doklad  

          vydaný príslušnými orgánmi štátov Európskej únie. 

4.    Úchádzač je v zmysle § 35 ZoVO povinný predložiť certifikát systému manažérstva 

          kvality, vydaného  nezávislou inštitúciou, oprávnenou takýto cerifikát vydať.  Predložený 

          certifikát sa musí týkať oblasti realizácie predmetu zákazky. Uchádzač predloží uvedený  



         doklad v osvedčenej kópii originálu. 

    

C. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH 

UPLATNENIA 
 Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky, ktoré splnili podmienky účasti podľa    

 nasledovného kritéria: 

Najnižšia ponuková cena celkom s DPH v EUR, resp. konečná cena za celý predmet zákazky 

= 100% kritéria na vyhodnotenie úspešnosti uchádzačov. Najnižšia ponuková cena spolu 

s DPH, resp. konečná cena, v porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných 

uchádzačov,  bude podklad pre určenie úspešného uchádzača. 

 

D. OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
     Podmienky uzavretia zmluvy s úspešným uchádzačom 

1. Verejný obstarávateľ (ďalej: „objednávateľ“) uzavrie s úspešným uchádzačom (ďalej: 

„zhotoviteľ“) Zmluvu o dielo (ďalej: „Zmluva“) v lehote viazanosti ponúk. Predpoklad 

trvania Zmluvy je šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti, obidvoma zmluvnými 

stranami podpísanej,  Zmluvy o dielo. 

2. Návrh Zmluvy o dielo je súčasťou týchto súťažných podkladov – Príloha č. 2.  

3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí 

nemajú v zmysle § 11  zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a o  doplnení niektorých zákonov, ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, ak takúto povinnosť v zmysle citovaného zákona 

majú,  alebo ktorých subdodávatelia, ktorí sú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi 

známi v čase uzavretia zmluvy nemajú uvedený zápis, ak takúto povinnosť majú. 

4. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, pokiaľ 

osoby podľa § 33 ods. 2, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na 

preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo osoby podľa § 34 ods. 3, 

ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie 

technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v zmysle § 11  zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o  doplnení niektorých 

zákonov, ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, 

ak takúto povinnosť v zmysle citovaného zákona majú. 

5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s úspešným uchádzačom v lehote 

viazanosti ponúk Zmluvu, ak nastane niektorá z okolností, uvedených v § 57 zákona 

o verejnom obstarávaní, pričom za zmenu okolností, za ktorých bolo verejné obstarávanie 

vyhlásené bude považovať aj nevydanie právoplatného stavebného povolenia na 

zhotovenie predmetu tejto zákazky. 

 

E. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  
Obsahom zákazky je úprava miestnych komunikácií v Obci Poproč. Miestom realizácie diela  

je katastrálne územie Obce Poproč, ktoré podľa súčasného územnosprávneho členenia 

Slovenskej republiky patrí do Košického kraja. 



 Na štátnu cestu III/3359, ktorá prechádza Obcou Poproč sa napája systém miestnych 

komunikácii. Miestne komunikácie sú tvorené spevnenými obecnými a účelovými 

komunikáciami pokrytými asfaltovým kobercom. 

 Hlavným dôvodom pre  úpravu miestnych komunikácii je, skutočnosť, že v nedávnej 

dobe boli v obci ukončené práce na splaškovej kanalizácii, v dôsledku čoho je, stav  miestnych 

komunikácii a ich priľahlých častí, na mnohých miestach,  v havarijnom stave. 

 Úprava miestnych komunikácii v Obci Poproč je navrhnutá vzhľadom k ich stavebno-

technickému stavu takto:   

-       Odfrézovanie jestvujúceho asfaltového krytu o hr. 40-50 mm 

-       Postrek asfaltový infiltračný podľa STN 73 6129 

-       Betón asfaltový II. tr AC 11 O hr. 50 mm podľa STN 73 6121 

Šírkové usporiadanie miestnych komunikácii ostáva nezmenené. 

V rámci tejto etapy úpravy miestnych komunikácií budú uvedené práce vykonané na 

nasledovných uliciach: Banícka ulica od Poľnej až ku ul. Mieru; Lesná ulica od zastávky SAD ku 

ul. Horská; Obchodná ul.; Nová ul. Plocha úprav je uvedená v Prílohe č. 4 týchto Súťažných 

podkladov.    

Záujemcom je doporučená obhliadku miesta realizácie stavebných prác bez časového 

obmedzenia. 

 Počas vykonávania zemných prác je potrebné dodržiavať STN 73 3050 – Zemné práce/ 

Všeobecné ustanovenia/ a vyhlášku č.374/1990 Zb. a dodržiavať predpisy o bezpečnosti práce 

a obsluhou technických zariadení pri stavebných prácach, v záujme ochrany zdravia pracovníkov. 

 

F. Iné 
      Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

1. V zmysle § 22 ods. 1 ZoVO 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 (napr. 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 skutočností a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov atď.). 

2. Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho 

súhlasu uchádzačov v zmysle § 22 ZoVO okrem povinnosti verejného obstarávateľa  

uvedených v §  22 ods. 3   ZoVO. Uvedené neplatí pri kontrole dokumentácie z verejného 

obstarávania relevantnými kontrolnými orgánmi SR, EÚ a pod. a zverejnenia ponuky 

v centrálnom registri dokumentov verejného obstarávania.    

3. V súlade s § 22 ods. 2 a ods. 4 je uchádzač povinný označiť časti ponuky, obsahujúce 

obchodné tajomnstvo, technické riešenia, návody, výkresy a spôsob výpočtu ponukovej 

ceny ako „dôverné“. 

                                                                      

                                                                                                  Ing. Štefan Jaklovský 

                                                                                                         starosta obce 

Prílohy: 1. Návratka 

                     2. Zmluva o dielo 

                     3.Vzor čestného vyhlásenia 

                     4. Výkaz výmer na ocenenie na CD   



 
Príloha č.1 :NÁVRATKA  

 

 

Obchodné meno a sídlo uchádzača 

  

 

           Obec Poproč 

                  Obecný úrad 

                  Školská 632/2 

            044 24 Poproč 

––––––––––––--– 

 

VEC: Zákazka  na uskutočnenie stavebných prác, zadávaná postupom podľa § 117 ZoVO, s názvom:  

            „Úprava miestnych komunikácií v Obci Poproč – 2. etapa“ - ponuka 

 

Identifikačné údaje uchádzača: 

 Obchodné meno:  ...........................................................................    

 Sídlo alebo miesto podnikania:  ...........................................................................  

 IČO:  ...........................................................................  

 DIČ:  ...........................................................................  

 IČ DPH:  ...........................................................................  

 Kontaktná osoba:  ...........................................................................   

 Tel:  ...........................................................................   

 Email:  ...........................................................................  

 

Cenová ponuka: 

P.č. Zákazka Názov zákazky MJ 

Jednotková 

cena v EUR bez 

DPH 

DPH v 

EUR 

Cena celkom v 

EUR s DPH, 

resp. cena 

konečná 

sadzba v 

% 

1 
na uskutočnenie 

stavebných prác 

Úprava miestnych 

komunikácií v Obci 

Poproč – 2. etapa 

celok       

 

 

 

Miesto: .............................. 

 

Dátum: .............................. 

 

................................................................. 
Meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 

 

 

 



 

  ZMLUVA O DIELO 

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl.  zákona č. 513/1991 Zb.; v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“);  
ďalej už len „Zmluva“. 

evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD  ...... ; evidenčné číslo Objednávateľa:  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––   

 

 
Zmluvné strany 

 
 
           1. O b j e d n á v a t e ľ: 
 
Obchodné meno: Obec Poproč                     

Sídlo: Školská 632/2, 044 24 Poproč    
Štatutárny orgán  Ing. Štefan Jaklovský, starosta obce                    
                                                                        
IČO  00324639                       
DIČ                           
                     
Bankové spojenie    
IBAN                    
BIC       
 

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“) 

 
 
           2.  Z h o t o v i t e ľ : 
 
Obchodné meno spoločnosti         
Sídlo    
Zastúpená    

      
      
  

Osoba oprávnená 
na podpis zmluvy  
IČO                   
DIČ                           
IČ DPH                            
Bankové spojenie   
IBAN    
BIC       

Zapísaná       

Osoby oprávnené rokovať vo veciach       
- zmluvných   a technických :     
- ekonomických    :  
    
- realizačných    :  
 

(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“) 
 

 
 



Článok I. -  Predmet plnenia  
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela:“ 

Úprava miestnych komunikácií v Obci Poproč – 2. etapa“,  v rozsahu rozpočtu, 
ktorý je prílohou tejto Zmluvy (ďalej aj ako „dielo“ alebo „zákazka“). Zhotoviteľ sa zaväzuje 
vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 
Článok II -  Čas plnenia 

 
 
1. Lehoty plnenia predmetu zákazky podľa článku 1. tejto Zmluvy sú nasledovné: do 15.12.2017.  
 
2. Termín začiatku realizácie diela je po odovzdaní staveniska zo strany Objednávateľa. 

 
3. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zaväzuje sa 

Objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 
 
4. Lehota plnenia sa predlžuje a zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov, najmä o 

dobu: 
 trvania naviac prác, 
 trvania omeškania objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím 

potrebnej súčinnosti, 
 trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade 

s príslušnými technickými normami, 
 omeškanie objednávateľa s odovzdaním staveniska, s poskytnutím projektovej alebo inej 

dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu diela, 
 ak prerušenie prác bolo zavinené vyššou mocou alebo inými okolnosťami nezavinenými 

Zhotoviteľom (napr. priemyselné a prírodné pohromy, trestná, priestupková alebo iná 
protiprávna činnosť na stavenisku, ktorej vyšetrenie si vyžaduje prerušenie prác, 
archeologické nálezy, a pod.) 

 ak prekážky v práci zavinil objednávateľ, 
 zistenia vady projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu diela stavebných prác na 

diele, a tým prerušenie stavebných prác o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela 
prerušiť sa predlžuje lehota výstavby na jeho dokončenie, 

 zo závažných dôvodov na strane zhotoviteľa. 
5. V prípade predĺžena lehoty plnenia, uvedenej v bode 1. tohto článku,  z dôvodov uvedených 

v bode 4. tohto článku,  sú zmluvné strany uzavrieť písomnou formou dodatok ku tejto Zmluve. 
 

Článok III. -  Cena 
 
1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky v rozsahu podľa článku 1. tejto Zmluvy vyjadruje cenovú 

úroveň v čase predloženia návrhu Zmluvy a je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so 
zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a je doložená Zhotoviteľom oceneným 
rozpočtom, ktorý tvorí prílohu  k tejto Zmluve. 

 
2. Cena za zhotovenie celého diela podľa článku 1. predstavuje :  ................. EUR bez DPH 
 
3. Dohodnutá cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle zákona, ako cena pevná, za určených 

podmienok, platná pre daný rozsah diela a čas plnenia. Práce budú fakturované podľa skutočne 
realizovaných a zameraných množstiev.   
 

4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu 
a vypratanie zariadenia staveniska Zhotoviteľom. 
 



5. Zmluvné strany konštatujú, že cena bola určená podľa podkladov a informácii, ktoré Zhotoviteľovi 
poskytol Objednávateľ, na základe výsledku verejného obstarávania, na realizáciu predmetnej 
zákazky. 

 
Článok IV. -  Platobné podmienky 

 
1. Cenu za zhotovenie diela uhradí Objednávateľ na základe faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví a odošle 

Objednávateľovi po vyhotovení diela. 
 
2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená 

prehľadne, a súčasne sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade 
s oceneným popisom prác podľa Zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev – výkaz výmer 
v cenovom ohodnotení.  

 
3. Zhotoviteľ bude dielo fakturovať najviac raz mesačne, na základe súpisu vykonaných prác, 

odsúhlaseného oprávneným pracovníkom Objednávateľa, ktorý súpis potvrdí pečiatkou 
Objednávateľa a svojím podpisom. 

 
4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu 

v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 
6. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry 

pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti 
považovaný najbližší nasledujúci pracovný deň. 

 
7. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet Zhotoviteľa. Za zaplatenie 

faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky v prospech účtu Zhotoviteľa. 
 

8. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže Zhotoviteľ účtovať Objednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

 
 

Článok V.  -  Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa technického zadania, 

projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto Zmluvy a že počas záručnej lehoty bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve. 

 
2. Záručná lehota na celé dielo je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania 

zákazky Objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré Zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní 
a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. 

 
3. V čase trvania záručnej doby má Objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa 

nepovažuje chyba a zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré vznikli: 
 

- v dôsledku úmyselného poškodeniai, 
- v dôsledku činnosti objednávateľa alebo tretej osoby, v dôsledku nesprávnej údržby alebo 

nevykonávania údržby, spôsobené bežným opotrebovaním, mechanickým poškodením, 
živelnými udalosťami alebo inými okolnosťami, ktoré nezavinil Zhotoviteľ, 

- poškodením mechanizmami alebo účinkami dopravy, pokiaľ dopravná záťaž nezodpovedá 
konštrukcii vozovky, materiálmi a prácami dodanými objednávateľom, 



- spôsobené deformáciou podložia alebo v dôsledku neúnosného alebo inak nevhodného 
podložia. 

 
4. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní Objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady 

písomnou formou u Zhotoviteľa, inak jeho nárok na odstránenie vady zaniká. V reklamácii musí 
objednávateľ vadu presne popísať alebo uviesť ako sa prejavuje.  

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadnej vady predmetu zákazky v zmysle bodu 2. 

tohto článku Zmluvy bez zbytočného odkladu po jej odbornom posúdení. Pri odstraňovaní vady je 
Zhotoviteľ povinný postupovať tak, aby odstránenie vady bolo vykonané v lehote primeranej 
charakteru a rozsahu vady, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

 
6. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole 

o odovzdaní a prevzatí stavby (diela) s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný 
postup, resp. spolupôsobenie Objednávateľa pri ich odstraňovaní.  

 
Článok VI.  -  Podmienky vykonania diela 

 
1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce 

a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. 
 
2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom začať 

práce v súlade s podmienkami Zmluvy. 
 
3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných 

hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 
 
4. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác Zhotoviteľa nebude rušený 

neoprávnenými zásahmi tretích osôb. V prípade nedodržania tejto podmienky, zhotoviteľ nie je 
v omeškaní po dobu zdržania sa s vykonávaním prác z dôvodov, ktoré spôsobí objednávateľ alebo 
tretie osoby, nezodpovedá za žiadnu škodu v tejto súvislosti a nevzťahujú sa na neho sankcie za 
nedodržanie termínu ukončenia. Vznik takýchto okolností bude zaznamenaný v stavebnom 
denníku. 

 
5. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela. 

Objednávateľ zabezpečí jednotlivé výluky a dopravné značenie a zodpovedá za koordináciu 
dopravy. 

 
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitia materiálov podľa projektovej 

dokumentácie bez požadovania zmien projektu. 
 
7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie 

predpisov o požiarnej ochrane a BOZP. 
 
8. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi diela stavenisko formou obojstranne podpísaného zápisu spolu 

: 
- s vytýčeným obvodom staveniska, 
- s vytýčenými základnými výškovými a smerovými bodmi, 
- s vytýčenými podzemnými vedeniami a vyhlásením, že ďalšie sa na stavenisku nenachádzajú, 
- s určením skládky na uloženie vybúraných hmôt a dočasnej medziskládky materiálu, 
- s určením prístupových a príjazdových ciest na stavenisko, 
 

9. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná 
kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne 



požadovať odkrytie týchto prác, je Zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady 
Objednávateľa. 

 
10. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 

denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy 
sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú Zmluvnú stranu. Denné 
záznamy zapisuje oprávnený pracovník Zhotoviteľa. 

 
11. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. 
 
12. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá na to má potrebnú kvalifikáciu. 
 
13. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní Zhotoviteľom 

(podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby). 
 
14. Podmienkou odovzdania a prevzatia zákazky je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto 
skúškach podmieňujú prevzatie zákazky. 

 
15. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu Zmluvné strany ihneď po skončení 

stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa. 
 

16. Ak sa objednávateľ alebo jeho oprávnený zástupca nedostavia na odovzdanie diela alebo ak 
niektorá z týchto osôb bezdôvodne odmietne spolupôsobiť pri spisovaní zápisu o odovzdaní 
a prevzatí alebo ho odmietne podpísať, vykoná sa ohliadka diela aj bez ich účasti a dielo sa 
považuje za odovzdané dňom vykonania ohliadky. 

 
17. Zákazka bude Zhotoviteľom odovzdaná a Objednávateľom prevzatá aj v prípade, že v preberacom 

protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení 
s inými, nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia 
byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby so stanovením termínu ich 
odstránenia. 

 
18. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch zákazky stanovených technickým 

zadaním, projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami 
a predpismi. 

 
19. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej 

dokumentácii. 
 
20. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Článku 3. tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia.  
 
 

Článok VII. -  Vyššia moc 
 
1. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 

ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, atď. 
 
2. Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, 

ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu 
k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu 
moc, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej 
strane. 

 
 



Článok VIII. -  Ostatné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných 
kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ najmenej  raz za jeden mesiac. 

 
2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 
informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 

 
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
sa bude riadiť súťažnými podkladmi, pokynmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

 
4. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto Zmluvy odstúpením od zmluvy z dôvodov 

závažného porušenia ustanovení tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 
 

5. Za závažné porušenie tejto Zmluvy sa považuje: 
a) prekročenie lehoty splatnosti faktúr Objednávateľom o viac ako 15 dní,  
b) prekročenie lehoty zhotovenia diela uvedenej v článku 2. tejto Zmluvy o viac ako 15 dní. 

 
6. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na zákazke z dôvodov na 

strane Objednávateľa, zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi pomernú časť ceny diela. 
 
 

Článok IX. - Záverečné ustanovenia 
 
1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto Zmluvou, sa riadia 

Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 
 
2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených 

obidvoma zmluvnými stranami. 
 
3. Práva a povinnosti tejto Zmluvy o dielo prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch 

zmluvných strán. 
 

4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 
plnenie zmluvy, druhej strane. 

 
5. Prílohou tejto Zmluvy  je rozpočet. 
 
6. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia po 

jej podpise po jednom rovnopise. 
 
7. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosti nasledujúci 

deň po jej zverejnení na webovej stránke Objednávateľa.  
 
 
 

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

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

                             

 
 



Príloha č.3 

Čestné vyhlásenie  

 

obchodné meno a sídlo uchádzača: .............................................................................., 

zapísaný: ....................................................................................................................... 

 IČO:..............................................................................................................................  

zastúpený:...................................................................................................................... 

trvalý pobyt štatutárneho orgánu:................................................................................... 

ako uchádzač v predmetnom verejnom obstarávaní týmto  

 

čestne vyhlasujem,  

 

 

že ku dňu predkladania ponúk spĺňam podmienky účasti  týkajúce sa osobného postavania, podľa 

ustanovení § 32 bod: 1, ods.  f), g)   zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

Pravdivosť a úplnosť tohto čestného vyhlásenia v prípade potreby/pochybností, preukážem na 

prvé vyžiadanie verejného obstarávateľa. a to kedykoľvek, t.j. vždy, keď to bude potrebné, 

v súlade so zákonom 343/2015 Z.z. a spôsobom, stanoveným verejným obstarávateľom.  

 

 

 

v..........................................dňa...........................        

 

 

 

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

Titul, meno, priezvisko, podpis 

oprávnenej osoby uchádzača  

 
 
 
 

 


