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Verejný obstarávateľ:  

Obec Veľký Biel 

Železničná 76 

900 24 Veľký Biel 

  

  

  

Veľký Biel 28.02.2019  

  

  

Vec  

Výzva na predloženie ponúk postupom pre zákazku s nízkou hodnotou  

  

Verejný obstarávateľ obec Veľký Biel zabezpečuje výber zhotoviteľa stavebných prác „Realizácia 

stavebno- montážnych prác “ pre stavbu :  „Kanalizácia Veľký Biel-2.etapa  -1. časť -Tlaková 

kanalizácia“, pre ulicu Poľovnícka. Predmetný postup zabezpečuje postupom podľa § 117 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len "ZVO").  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:         Obec Veľký Biel  

Adresa:         Železničná 76, 900 24 Veľký Biel 

Krajina:           Slovenská republika  

IČO:             00 305 146  

DIČ:            20 20 66 23 03  

Bankové spojenie:         SK74 5600 0000 0018 0372 2001  

Internetová adresa organizácie (URL):    www.velkybiel.eu  

Štatutárny orgán:        Anton Danter, starosta obce  

e-mail:           sekretariat@velkybiel.eu  

Kontaktná osoba zodpovedná za predmet zákazky, za vysvetľovanie, za prevzatie ponúk: 

Anton Danter a Ing. Martina Konečná  

e-mail: ekonom@velkybiel.eu  

Telefón:                                02/45916221  

Typ verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO.   

2. Názov predmetu zákazky: Kanalizácia Veľký Biel-2.etapa -1. časť – Tlaková kanalizácia pre 

ulicu Poľovnícka (stavebné práce nie bežne dostupné na trhu)  

 Financovanie: vlastné zdroje 

Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka Spoločného slovníka 

obstarávania (CPV): 45332000-3  Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí 

           45232424-0 - Stavebné práce na kanalizačných odtokoch na splaškové vody 

                                    45332300-6 -  Kladenie kanalizačných potrubí 

2.1 Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Veľký Biel, ulica Poľovnícka 

2.2 Predpokladaná hodnota zákazky: 150 863,32 €.  

3. Typ zmluvy   

3.1   Zmluva bude uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, 

ktorej návrh tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.   

http://www.velkybiel.eu/
http://www.kralovaprisenci.sk/
https://www.uvostat.sk/cpvkod/7078
https://www.uvostat.sk/cpvkod/6697
https://www.uvostat.sk/cpvkod/7080
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4. Rozdelenie predmetu zákazky  

4.1 Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky na časti.  

5. Lehota a miesto na predkladanie ponúk a otváranie ponúk   

5.1    Ponuky musia byť predložené v písomnej forme (osobne, poštou, kuriérom) do sídla verejného 

obstarávateľa podľa bodu 1 najneskôr do 20.03.2019 do 09:00 hod. Ponuky sa budú otvárať 

následne po doručení ponúk 20.03.2019 o 10:00 hod. v sídle verejného obstarávateľa.  

5.2      Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť štatutárny orgán uchádzača alebo ním splnomocnená osoba, 

ktorá sa na otváraní ponúk preukáže predmetným splnomocnením a identifikačným dokladom 

(občiansky preukaz, cestovný pas,...)  

6. Obsah ponuky a predkladanie ponuky   

6.1    Uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku    

6.2     V prípade, že bude technická špecifikácia predmetu zákazky odkazovať na konkrétneho výrobcu, 

výrobný postup, obchodné označenie verejný obstarávateľ pripúšťa použitie ekvivalentu, pričom 

ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké rozmerové, materiálové, 

stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, konštrukčné a farebné vlastnosti, ak 

sú špecifikované v projektovej dokumentácii.   

6.3  Pri navrhovaní ekvivalentných materiálov/výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou 

starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný navrhovaný účel, plnú funkčnosť a zabezpečiť 

jeho dodržanie bez zmeny iných častí predmetu zákazky.   

6.4    V prípade uvedenia konkrétnych značiek materiálov a výrobkov, pri ktorých sú uvedené minimálne 

požiadavky, môže uchádzač predložiť aj materiály/výrobky lepších parametrov. Dôkaz o ich 

vhodnosti musí byť priložený v ponuke.   

6.5    Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia 

byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne.   

6.6 Ponuka musí obsahovať (uchádzač vloží ponuku do obálky označenú svojím menom a adresou sídla; 

adresou verejného obstarávateľa podľa bodu 1; označenie „POZOR neotvárať – Tlaková 

kanalizácia pre ulicu Kostolná“):   

a) titulný list, v ktorom musí byť uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a 

e-mailová adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ s uchádzačom 

komunikovať, obchodné meno uchádzača a označenie súťaže,   

b) vyplnené výkazy výmer (cenové položky) na predmet zákazky, ktorý sa sprístupní pri otváraní 

ponúk,  

c) zoznam subdodávateľov (iba v aktuálnom prípade),  

d) podpísanú zmluvu o dielo s prílohami s vyplnenými cenami (cenovými návrhmi uchádzača 

–podrobným položkovým rozpočtom, popisom predmetu plnenia, obchodnými 

podmienkami),  

e) návrh plnenia predmetu zákazky - opísaný vecný a časový harmonogram plnenia predmetu 

zmluvy; harmonogram bude rozpracovaný po pracovných operáciách na jednotlivé 

dní/týždne.  

f) oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu – podľa  

§ 32 ods. 1 písm. e) ZVO (výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra),  

g) osvedčenie SKSI pre činnosť stavbyvedúceho, a to na osobu, ktorá bude túto funkciu plniť 

pri uskutočňovaní stavebných prác,   
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h) ďalšie dokumenty a doklady a odôvodnenia preukazujúce opodstatnenosť a správnosť 

uchádzačom navrhnutého ekvivalentného výrobku/materiálu a jeho vplyvu na ďalšie položky 

vo výkaze výmer a projektovej dokumentácii, ak uchádzač identifikuje v opise predmetu 

zákazky konkrétny výrobok,   

7. Lehota plnenia predmetu zákazky a lehota viazaností ponúk  

7.1  Uchádzač uskutoční stavebné práce v priebehu 60 dní od účinnosti zmluvy o dielo.  

7.2  Lehota viazaností ponúk je stanovená do 30.04.2019.  

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia  

8.1 Verejný obstarávateľ stanovil iba jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk, a to najnižšia Celková 

cena SPOLU za dielo v EUR s DPH.  

9. Cena ponuky   

9.1 Uchádzačom predložená cenová ponuka musí byť v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

platnom znení a zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.  

9.2 Celková cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom 

plnenia.  

9.3 Ak je uchádzač platiteľom DPH, navrhovanú celkovú zmluvnú cenu za predmet zákazky uvedie v 

nasledovnom zložení:   

a) navrhovaná (celková) zmluvná cena bez DPH v EUR,   

b) sadzba DPH v % a výška DPH v EUR,   

c) navrhovaná (celková) zmluvná cena spolu s DPH v EUR.   

9.4  Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v ponuke.   

10. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzavretie zmluvy  

10.1 Verejný obstarávateľ zašle uchádzačom v súlade s § 55 zákona o verejnom obstarávaní informáciu 

o výsledku vyhodnotenia ponúk a úspešného uchádzača vyzve na poskytnutie súčinnosti pri 

podpise zmluvy.  

  

Prílohy výzvy:  

1. Rámcový opis predmetu zákazky  

2. Návrh zmluvy o dielo  

3. Projektová dokumentácia s technickými správami  

4. Výkazy výmer  

  

  

Anton Danter                                           

starosta obce  
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Príloha výzvy č. 1  

11. RÁMCOVÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

Úvodné všeobecné informácie  
  

Predmetom tejto dokumentácie je Tlaková kanalizácia 2. etapa, 1.časť: ulica Poľovnícka. 

Tlaková kanalizácia 2. etapa 1. časť pre predmet zákazky  je tvorená 2-mi vetvami označenými ako 

TK1, TK2. Do týchto vetiev budú zaústené prípojky od čerpacích šachiet (zberných komôr), ktorými sa 

budú odvádzať splaškové vody od jednotlivých nehnuteľností. 

Prehľad  tlakovej kanalizácie  2. etapa, 1. časť:   

ulica Vetva 

TK 

Dĺžka v m 

celkom 

Tlakové potrubie HDPE CRP 100, PN 10 

D50/4,6 D 63/3,8 D 75/4,5 D 90/5,4 

Poľovnícka TK 1 176 - 176 - - 

Poľovnícka TK 2 243 75 168 - - 

Spolu 2.etapa,1.časť 419 75 344 - - 

 

Počet prípojok s čerpacími šachtami (zberné komory),  dĺ.prípojok pre 2. etapu,1.časť  

ulica 

 

Vetva 

TK 

Počet 

prípojok 

počet s čerp. šachtami  

 2. etapa,1.časť 

dĺžka prípojok 

D40/3,7 mm 

  ks   Čšd   Čšdv m 

Poľovnícka TK 1 18 17 1 120 

Poľovnícka TK 2 29 29 - 175 

Spolu   47 46 1 295 

 

Poznámka: Čšd –  čerpacia šachta domová 

        Čšdv – čerpacia šachta domová veľká 

 

Popis funkčného a technického riešenia 

           Odvádzanie splaškových vôd z jednotlivých nehnuteľností je navrhnuté systémom tlakovej 

kanalizácie (PRESSKAN®), resp. inej certifikovanej značky. Podstatou navrhovanej tlakovej 

kanalizácie  je vybudovanie  čerpacích šachiet (ŠTK ) na gravitačnom odpadovom potrubí z jednotlivých 

nehnuteľností. Čerpacie šachty sa vybudujú v blízkosti  nehnuteľnosti tak, aby neprekážali  a neboli 

osadené v spevnených plochách. Od čerpacích šachiet sú navrhnuté prípojky tlakovej kanalizácie do 

jednotlivých vetiev tlakovej kanalizácie.  

Vetvy sú navrhnuté z tlakového  HDPE - CRP 100  D 50 - 75 mm čiernych rúr s hnedým 

prúžkom, profil D 63  mm, PN 10, profil D 50 mm je PN 16.  

Jednotlivé vetvy budú vyúsťovať vždy do vybudovanej šachty gravitačnej kanalizácie. 

Výnimkou je vetva TK2, ktorá zaúsťuje do vetvy tlakovej kananalizácie TK3 na Kostolnej ulici. 

Systém tlakovej kanalizácie si nevyžaduje potrebu spádovania potrubia – niveleta kopíruje terén. Je to 

umožnené činnosťou čerpadiel, ktoré pracujú na volumetrickom (objemovom princípe), kde je 

prepravované množstvo konštantné. Parametre systému PRESSKAN  zabezpečujú samočistenie 

potrubia tak, že prípadné upchanie ktorejkoľvek časti je vylúčené.  

Tlakové kanalizačné potrubia sa uložia do stavebnej ryhy šírky do 600 mm s kolmými stenami, ktoré sa 

zapažia príložným pažením. Potrubie sa uloží  na pieskové lôžko 100 mm a obsype sa štrkopieskom fr. 

0-32 mm, resp. prehodenou zeminou v hrúbke 300 mm nad vrch potrubia. Priamo na potrubie sa 
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pripevní indikačný kábel a nad obsyp potrubia sa uloží výstražná fólia hnedej farby s nápisom 

TLAKOVÁ KANALIZÁCIA. Spätný zásyp sa zrealizuje  prehodenou zeminou, resp. podľa potreby 

vrchná vrstva štrkopieskom fr. 0-63 mm.  

Montáž rúr sa realizuje nad ryhou. Rúry sa spájajú pomocou elektrotvaroviek. Je tiež možné spájať 

zváraním, avšak odporúčame iba elektrotvarovkami. 

Pokládka rúr sa musí realizovať tak, aby ležali po celej dĺžke na dne ryhy. Bodové podoprenie nie je 

prípustné.. Pri teplotách 0 C a nižšie sa ukladanie a manipulácia s rúrami neodporúča. 

 

Sekčné uzávery, preplachovacie súpravy 

         Sekčný uzáver sa navrhuje osadiť iba na vetve TK2 pred jej napojením na vetvu  TK3 a na vetve 

TK3 pred zaústením vetvy TK2. Umožňujú uzatvorenie vetvy TK2 a časť vetvy  TK3, v prípade 

poruchy na vetve, pričom umožnia prevádzku ostatnej časti TK.  

Ostatné vetvy si uzáver nevyžadujú s ohľadom na ich malú dĺžku a sú vyústené  priamo do šachiet 

gravitačnej kanalizácie. Použijú sa špeciálne posúvače DN 50 pre odpadovú vodu HAWLE, č. D481 

pre PN10, ovládané zemnou súpravou s uličným poklopom.  

    Preplachovacie súpravy: sa navrhujú osadiť na konci každej vetvy. Navrhujú sa 

preplachovacie súpravy na odpadovú vodu HAWLE.  

 

Čerpacie šachty navrhujeme plastové priemeru 800 mm a 1000 mm, výšky  2000 mm, s prestupmi pre 

gravitačnú prípojku , výtlačné potrubie a chráničku elektrických a ovládacích káblov typ FXP D 32 mm. 

Poklop šachty bude cca 50-100 mm nad terénom.  Šachty musia byť vodotesné, aby  do nich nevnikali 

balastné vody.  Šachta je po obvode vystužená, aby prenášala tlaky zeminy.  Obsyp šachty je potrebné 

vykonávať prehodenou  zeminou, aby sa zabránilo bodovému tlaku zeminy na steny šachty. Čerpacie 

šachty sú navrhnuté na súkromných pozemkoch jednotlivých nehnuteľností a ich poloha bola určená na 

základe konzultácie s majiteľmi nehnuteľnosti, resp. sa spresní pri realizácii. Každá nehnuteľnosť má 

svoju čerpaciu šachtu. Čerpacie šachty navrhujeme max. 7 m od nehnuteľnosti z dôvodu dĺžky el. káblov 

pre čerpadlo a snímacie zariadenie.  V takýchto prípadoch sa ovládacia skrinka umiestňuje na fasádu 

nehnuteľnosti.  V prípade, že šachta musí byť umiestnená vo väčšej vzdialenosti ako 7 m,  pre ovládaciu 

skrinku odporúčame použiť špeciálny stojan, na ktorý sa umiestni ovládacia skrinka. 

 Čerpadlo sa osadzuje na dno čerpacej šachty snímacie zariadenie sondy sa upevňuje špeciálnymi 

príchytkami v blízkosti čerpadla. Čerpadlo má drtiace zariadenie a funguje na  objemovom princípe, 

dopravné množstvo je konštantné v rozsahu cca 40-45 l.min-1 . Na základe svojho princípu  zabezpečuje 

samočistenie potrubia. Čerpacie zariadenia majú na výtlaku osadenú spätnú klapku, poistný ventil a 

guľový kohút.  Príkon čerpadla je 1,1 kW, el. prípojka  3x400 V, dopravný tlak čerpadla je 0,6 až 0,8 

Mpa.  Čerpacie zariadenie je ovládané automaticky na základe stavu hladiny v šachte pomocou 

ovládacej automatiky THS 1.2. Skrinku ovládacej automatiky je potrebné umiestniť tak, aby bolo možné 

kontrolovať na základe kontroliek prevádzkový chod čerpadla a  v  prípade poruchy je automaticky 

signalizovaný  poruchový stav. 

  

Prípojky:              

 Prípojky sú navrhnuté z tlakových čiernych rúr s hnedým prúžkom HDPE-CRP 100, PN 16   D 40 x 

3,7 mm, o dĺžke cca 4 až 12 m.  Pomocou prípojok je z  čerpacej šachty  prostredníctvom kalového 

ponorného čerpadla   dopravovaná splašková voda do jednotlivých vetiev tlakovej kanalizácie.  

Zaústenie prípojok do vetiev tlakovej kanalizácie sa navrhuje pomocou odbočiek, resp.  navrtávacím 

pásom. Prípojky sú opatrené  ventilovým uzáverom.   

 Súčasťou dodávky tlakovej kanalizácie  nie je prepojenie domovej kanalizácie na 

čerpaciu šachtu (gravitačná, popr. tlaková prípojka) a el. prípojka od domového rozvádzača po 

ovládaciu skrinku. Odporúčame  elektrický kábel CYKY  5C 2,5 mm2 s ističom 3x10A na prepojenie 

na domový rozvádzač.  

 Odbočky: 
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Počas výstavby je možné zriadiť odbočky podľa požiadaviek investora.  Odbočkami sa zabezpečí  

dodatočné osadenie čerpacích šachiet bez nutnosti rozkopávok verejných komunikácii. Odbočky sa 

zriadia na nehnuteľnostiach, ktoré v súčasnosti nespĺňajú podmienky (neukončené, resp. nezačaté 

stavby rodinných domov).  Odbočky sú riešené ako prípojky z HDPE-CRP 100, D 40 x 3,7 mm 

(čiernych rúr s hnedým prúžkom  PN 16  o dĺžke cca 3-10 m.  Konce prípojok musia byť dokonale 

uzavreté privarenou zátkou. 

 

Zemné práce  

Pre tlakovú kanalizáciu PRESSKAN® , resp. inej certifikovanej značky,  navrhujeme výkop ryhy v 

priemernej hĺbke cca  1,4 a 1,5 m. Kanalizačné potrubie navrhujeme uložiť tak, aby rešpektovalo normu 

STN 73 6005 o priestorovom  usporiadaní inž. sietí. Pre kanalizačné potrubie sa vykope stavebná ryha 

šírky do 600 mm, nakoľko sa práce realizujú po úsekoch a montážne práce sa prevažne realizujú nad 

terénom, ryhy nie je pri bežných podmienkach nutné pažiť. Paženie doporučujeme príložne iba 

v miestach, kde je nutné práce realizovať v dne (predpoklad rozšírenia ryhy na min. 800 mm.   Potrubie 

sa uloží do stavebnej ryhy s kolmými stenami. Potrubie sa uloží na pieskové lôžko hr. 100 mm. Obsyp 

sa zrealizuje vhodnou prehodenou zeminou, resp. štrkopieskom fr. 0-32 mm v hrúbke 300 mm nad vrch 

potrubia. Obsyp štrkopieskom sa navrhuje najmä pod spevnenými komunikáciami.   

Priamo na potrubie sa upevní indikačný vodič a nad obsyp sa uloží výstražná fólia hnedej farby 

s nápisom TLAKOVÁ KANALIZÁCIA.  

Zásyp rýh sa prevedie zhutnený  vykopanou zeminou, resp. štrkopieskom fr. 0-63 mm. Zásyp ryhy 

je nutné zhutňovať po vrstvách. U nespevnených komunikácii sa navrhuje záverečnú-vrchnú vrstvu 

spevniť štrkom: podklad hr. 200 mm, fr. 0-63 mm, obrusná vrstva hr. 100 mm, fr. 0-32 mm.   

Zemné práce pre osadenie čerpacích šachiet pozostávajú z vyhĺbenia šácht. Sklon svahov 

jednotlivých šácht upraviť na sklon min. 1:0,2, resp. zabezpečiť pažením.. 

Pri zásypových prácach po zriadení lôžka a obsypu potrubia sa bude ďalší zásyp realizovať 

v hodnou zeminou z výkopku najmä štrkopieskami a zahlinenými štrkmi po vrstvách 150-200 mm 

so zhutnením ručnými vibračnými mechanizmami. 

Odpad z demolácií komunikácií (asfaltové časti) a odrezky z plastov sa budú odvážať na najbližšiu 

riadenú skládku komunálneho odpadu pre obec veľký Biel. 
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Prílohy výzvy č. 2  

12. OBCHODNÉ PODMIENKY – návrh zmluvy o dielo  

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo, a to podľa § 536 a násl. ust. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   
Uchádzač dopracuje návrh textu Zmluvy o dielo, o lehoty, o návrhy ceny - kritéria na vyhodnotenie ponúk, o návrhy, ktorými 

zabezpečí plnenie aj legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie a pri zabezpečovaní predmetu zákazky. Uchádzač môže doplniť 

ustanovenia Zmluvy o dielo o svoje články a o body, ktoré budú mať zmluvný charakter (ustanovenia podľa Obchodného 

zákonníka a ustanovenia, ktoré musí uchádzač uvádzať v zmluvných vzťahoch podľa svojich vnútorných predpisov), ale nesmú 

zvýhodniť uchádzača, resp. nesmú znevýhodniť verejného obstarávateľa.   
V aktuálnom prípade, ak na plnení predmetu zákazky sa budú podieľať aj subdodávatelia, tak túto skutočnosť uchádzač 

zakomponuje aj do zmluvných ustanovení.   
O konečnom znení Zmluvy o dielo bude verejný obstarávateľ rokovať s úspešným uchádzačom, pričom nesmú sa zmeniť údaje 

a parametre ponuky, a parametre ktoré boli kritériami na vyhodnotenie ponúk.  

  

Návrh  

Zmluva o dielo  
uzavretá podľa § 536 a násl. ust. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  

zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle § 56 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO" 

alebo „zákon o verejnom obstarávaní)   

  

Zmluvné strany  

  

1. Objednávateľ:  

   

Názov:         Obec Veľký Biel  

Adresa:         Železničná 76, 900 24 Veľký Biel 

Krajina:           Slovenská republika  

IČO:             00 305 146  

DIČ:            20 20 66 23 03  

Bankové spojenie:         SK74 5600 0000 0018 0372 2001  

Internetová adresa organizácie (URL):    www.velkybiel.eu  

Štatutárny orgán:        Anton Danter, starosta obce  

e-mail:           sekretariat@velkybiel.eu  

  

  

2. Zhotoviteľ:  

  

Názov:         

Adresa:         

Č. tel.:          

 Č. faxu:          

Zástupca vo veciach:  

A/ zmluvných:       

B/ technických:        

IČO:         

IČ DPH:         

Bankové spojenie:      Číslo 

účtu:         

Zapísaný v OR  

http://www.velkybiel.eu/
http://www.kralovaprisenci.sk/
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Čl. 1. Predmet zmluvy  
  

1.1. Východiskové podklady a údaje:  

 1.1.1.  Podkladom pre uzavretie zmluvy sú:  

a) Výzva na predloženie ponúk na predmet zákazky: : Kanalizácia Veľký Biel-2.etapa 

-1. časť – Tlaková kanalizácia pre ulicu Poľovnícka  

b) Ocenené Výkazy výmer – ktorý tvoril ponuku Zhotoviteľa  

c) Ponuka zhotoviteľa zo dňa: ........................  

1.2. Predmet plnenia:  

1.2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej aj ako „zmluva“) je uskutočnenie stavebných 

prác v zmysle a rozsahu výkazov výmer a projektovej dokumentácie, ktoré tvoria 

prílohu zmluvy.  

1.2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

1.2.3 Dohodnuté lehoty stavebných prác sa musia dodržať, sú záväzné pod zmluvnou pokutou 

0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň predĺženia lehoty. Nedodržanie lehoty 

stavebných prác sa považuje za hrubé porušenie zmluvy, čo bude mať za následok 

okrem vyššie uvedeného aj zníženie hodnotenia referencie podľa § 12 Zákona o VO.  

  

Čl. 2. Termíny plnenia  
  

2.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.1 budú:  

Zhotovenie a odovzdanie diela do ........ dní od účinnosti zmluvy 2.1.1. 

Začatie stavebných prác: .....................  

2.1.2. Ukončenie stavebných prác: do ............ dní od začatia stavby.  

2.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.  

  

Čl. 3. Cena predmetu zmluvy  
  

3.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je výsledkom verejného obstarávania a je stanovená 

dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách, je pevná a nemenná a 

zahŕňa všetky oprávnené náklady zhotoviteľa, ktoré sú spojené s uskutočnením predmetu 

zmluvy.   

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo bez vád a nedorobkov prevezme a zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu.  

3.3. Cena za predmet zmluvy podľa čl. 1. činí:  

  

 Cena predmetu zmluvy / diela bez DPH    

 20 % DPH            €  

 CENA PREDMETU ZMLUVY / DIELA s DPH    €  

  

3.4. Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná stavebné práce, a že prijme riziká a opatrenia 

na uskutočnenie predmetu zmluvy za zmluvnú cenu.  

................... € 

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

.................. 
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3.5. Zmluvná cena je vypočítaná ako súčet všetkých položiek výkazov výmer, t.j. predmetu 

zmluvy určených výkazmi výmer, projektovou dokumentáciou a výzvou na predloženie ponúk. 

Zmluvná cena je pevná.  

3.6. V cene sú zahrnuté všetky personálne a dopravné náklady zhotoviteľa. V cene je zahrnuté 

poistenie zhotoviteľa k realizácii výstavby a inžinierska činnosť.  

3.7. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné, tak ako sú uvedené v ponuke.   

3.8. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu 

za účelom žiadania zvýšenia ceny.  

3.9. Cena určená v zmluve sa môže meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve v súlade 

s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.   

  

Čl. 4. Platobné podmienky  
  

4.1.  Zhotoviteľ má právo a povinnosť vystaviť faktúru za dodané dodávky predmetu zmluvy.   

 4.2.  Faktúry budú obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH.  

 4.3.  Platby budú realizované na bankový účet určený zhotoviteľom.  

 4.4.  Neoddeliteľnou prílohou faktúry je:  

4.4.1. súpis dodaných tovarov,  

4.4.2. súpis vykonaných prác podpísaný povereným zástupcom objednávateľa.  

4.4.3. zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach - cenu bez DPH, výšku DPH a spolu 

s DPH.  

 4.5.  Faktúra i prílohy musia byť odsúhlasené určeným zástupcom objednávateľa.  

4.6. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov 

SR a musí sa vzťahovať na konkrétny projektový výdavok a obsahovať názov projektu.  

4.7. Objednávateľ je povinný uhradiť fakturovanú čiastku do 60 dní od doručenia vystavenej faktúry 

na účet zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, má 

objednávateľ právo takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, pričom lehota povinnosti úhrady 

faktúry sa predlžuje o dobu opätovného doručenia opravenej faktúry. Ak sa objednávateľ 

rozhodne faktúru vrátiť, toto musí urobiť do 10 dní od doručenia faktúry.  

 4.8.  Prílohou ku konečnej faktúre musia byť najmä:  

4.8.1. dokumentácia skutočného vyhotovenia diela  

4.8.2. potvrdenie o odstránení všetkých vád a nedorobkov   

4.8.3. zápisnica o odovzdaní a prevzatí prác  

4.10. V prípade omeškaní platieb nezavinených objednávateľom, sa zhotoviteľ zaväzuje, že nebude 

požadovať úrok z omeškania.  

  

Čl. 5. Záručná doba - zodpovednosť za vady  
  

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je uskutočnení podľa podmienok zmluvy 

a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.  

5.2. Záručná doba za zhotovené dielo je 3 roky. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom.  

5.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu diela, že počas záručnej doby má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, za ktoré 

zodpovedá.  

5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodu 

5.3 do 3 pracovných dní od doručenia uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a 
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vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou 

formou.  

5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadnu 

prevádzku predmetu diela do 24 hodín od výzvy.  

5.6. O odstránení prípadných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude po prevzatí podpísaný 

objednávateľom.  

5.7. V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovanie prípadných vád a porúch v termíne podľa bodu 

5.5. a 5.6 tejto zmluvy, objednávateľ si zabezpečí odstraňovanie vád a porúch 

prostredníctvom tretej osoby, pričom uhradené náklady vystaví k úhrade zhotoviteľovi   

5.8. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť do 

14 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradné plnenie.  

5.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.  

  

Čl. 6. Podmienky vykonania diela  
  

 6.1.  Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.  

 6.2.  Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov.  

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a odstráni na vlastné náklady odpady, 

ktoré sú výsledkom činnosti jeho a jeho subdodávateľov.  

6.4. IBA V AKTUÁLNOM PRÍPADE V súlade s § 41 ods. 3 ZVO zhotoviteľ v prílohe uvádza 

všetkých známych subdodávateľov v štruktúre: údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. V prípade 

zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný oznámiť zmenu subdodávateľa vrátane údajov 

o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a 

dátum narodenia. V prípade splnenia všetkých požiadaviek uvedených v §§ 40 a 41 ZVO, 

objednávateľ v lehote do 5 pracovných dní odsúhlasí zmenu subdodávateľa.  

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať 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. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce 

neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ.  

6.6. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 

dokumentáciou, touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi.  

 6.7.  Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.  

  

Čl. 7. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania  
  

7.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo – predmet zmluvy uvedený v čl. 1, vlastným zavinením po termíne 

uvedenom v bode 2.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý 

deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá 

mu omeškaním vznikla.   

7.2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád, resp. neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa 

čl. 5 tejto zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 66 eur za každý deň omeškania a za každú vadu 

samostatne. Faktúru vystaví objednávateľ za každých 14 dní omeškania.  
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7.3. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody, ktorá 

vznikne niektorej zo zmluvných strán v dôsledku porušenia dohodnutých zmluvných 

povinností.  

  

Čl. 8. Vyššia moc  
  

8.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 

ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, poveternostné 

podmienky neumožňujúce technické a technologické postupy realizácie a pod.  

8.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 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.  

  

Čl. 9. Spory, neplnenie a ich riešenie  
  

9.1. Závažnejšie neplnenia zo strany zhotoviteľa /napr. neplnenie časového harmonogramu/ majú za 

následok zadržanie a odloženie platieb.  

9.2. Vzniknuté nezhody rieši nezávislý spoločne dohodnutý expert alebo súd. Dohodnutého experta 

navrhnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.  

9.3. V prípade, keď sa zhotoviteľ nepodriadi dohodnutým a ním akceptovateľným ustanoveniam 

zmluvy, alebo oprávneným požiadavkám objednávateľa, môže objednávateľ zabezpečiť na 

náklady zhotoviteľa iné firmy alebo zrušiť zmluvu a to všetko na riziká a nebezpečenstvo 

neplniaceho zhotoviteľa. Všetky možnosti náhrady škôd a zmluvných pokút nie sú dotknuté.  

  

Čl. 10. Zánik zmluvy  
  

 10.1.  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch:   

10.1.1. Z  dôvodu  porušenia  podmienok  a  podkladov 

 zhotoviteľom  alebo  jeho poddodávateľom.  

10.1.2. Z nedodržania časového harmonogramu plnenia predmetu zmluvy.  

10.2. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody s výnimkou úhrady za 

materiály, ktoré sú preukázateľne dodané a prevzaté objednávateľom.  

  

Čl. 11. Náhrady škody, poistenie  
  

11.1. Zhotoviteľ je zodpovedný za neúmyselné poškodenie majetku objednávateľa, ktoré vznikne 

nepozornosťou zhotoviteľa pri dodávkach a manipulácii so stavebnými dielcami resp. 

tovarom a jeho montážou.  

11.2. Zhotoviteľ je povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, 

a to najmä chránením postupov pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, 

poddodávateľov alebo zvonku.  

11.3. Zhotoviteľ ručí za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov, nariadení. 

Tieto škody budú v plnej výške uhradené zhotoviteľom.  
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Čl. 12. Ostatné ustanovenia  
  

12.1.  Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie nepoužijú 

pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.  

12.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.   

 12.3.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na podnikanie v rozsahu čl. 1 tejto zmluvy.   

12.4. Objednávateľ zabezpečí vstup zamestnancov zhotoviteľa a jeho subdodávateľov do všetkých 

priestorov potrebný za účelom plnenia predmetu zmluvy.  

12.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť potrebnú pre riadne a včasné 

plnenie predmetu zmluvy.  

12.6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu drobných dodávok - tovaru v miestnosti, kde 

bude dodaný tovar umiestnený.  

12.7. Objednávateľ nadobúda k predmetu zmluvy uskutočneného zhotoviteľom vlastnícke právo 

úhradou konečnej faktúry za dielo.  

12.8. Zmluvné strany sa dohodli, že ani jedna z nich nie je oprávnená postúpiť pohľadávku 

vzniknutú z tejto zmluvy na inú osobu (či už právnickú alebo fyzickú) v dôsledku čoho sa 

vylučuje inštitút postúpenia pohľadávok.  

12.9. Objednávateľ nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať 

zhotovené ale neodovzdané dielo.  

12.10. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly/auditu zo strany 

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR 

a EÚ. 

12.11. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly alebo auditu súvisiaceho s  plnením tejto 

Zmluvy oprávnenými osobami a  poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené 

osoby sú najmä:   

a) oprávnené osoby MPaRV SR,   

b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,   

c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej kontroly,  

Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,   

d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,   

e) splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,   

f) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a  Európskej únie.   

12.12. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií spôsobom obvyklým pre 

utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez 

ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zaistiť 

utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných 

spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. Dôvernou 

informáciou sa na účely tejto zmluvy nerozumie cena ani lehoty plnenia.  

12.13. V prípade vzniku problémov v priebehu plnenia tejto zmluvy sa zmluvné strany pokúsia 

problém vyriešiť prostredníctvom osôb uvedených v eskalačnej matici. Najskôr bude 

problém riešený prostredníctvom osôb uvedených v 1. stupni, a následne v prípade 

nevyriešenia problému do 5 pracovných dní bude problém riešený prostredníctvom 

štatutárnych zástupcov zmluvných strán.  
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Eskalačná matica  meno a kontakt osoby  

  Objednávateľ  Zhotoviteľ   

Stupeň 1    

..........   stavbyvedúci   

  

Stupeň 2  starosta obce  štatutárny zástupca Zhotoviteľa  

12.14. Ak počas uskutočňovania stavebných prác vzniknú požiadavky na zmenu zmluvy niektorou 

zmluvnou stranou, zmluvná strana ktorá zmenu navrhuje vypracuje návrh dodatku k 

zmluve, ktorého obsahom budú navrhované zmeny. Návrh dodatku k zmluve doručí druhej 

zmluvnej strane, ktorá je povinná vyjadriť sa k navrhovaným zmenám do 15 dní od 

doručenia návrhu dodatku. V prípade, ak zmluvná strana nesúhlasí s navrhovanými 

zmenami, budú zmluvné strany spoločne rokovať o úprave zmluvy najskôr prostredníctvom 

osôb uvedených v 1. stupni eskalačnej matice a následne, ak nebude dosiahnutá dohoda ani 

do 10 pracovných dní, osobami v 2. stupni. Ak nebude dosiahnutá dohoda osobami 

uvedenými v 2. stupni, zmluva ostane platná v pôvodnom znení.  

12.15. Zmluvné strany nemôžu uzavrieť dodatky k zmluve podľa ods. 12.14 tohto článku, ktoré by 

podstatným spôsobom menili pôvodný predmet zmluvy alebo zvyšovali cenu plnenia v 

prospech zhotoviteľa.  

  

Čl. 13. Záverečné ustanovenia  
  

 13.1.  Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jej zverejnenia v CRZ.  

13.2. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré 

budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán.  

13.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 

dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná 

strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe 

strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.  

 13.4.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:  

13.4.1. Dotazník uchádzača s jednotkovými cenami za predmet zákazky,  

13.4.2. Zoznam subdodávateľov (iba v aktuálnom prípade).  

13.5. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka a ostatné náležitosti požadované projektovej dokumentácii.  

13.6. Zmluva nadobúda platnosť po jej podpísaní oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť od zverejnenia v CRZ.  

13.7. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a 

dve zhotoviteľ.  

 13.8.  Odkladná účinnosť zmluvy: podmienkou je schválenie zákazky zo strany Poskytovateľa.  

  

   Prílohy zmluvy:  

Príloha č. 1 Projektová dokumentácia a technické správy  

Príloha č. 2 Výkazy výmer  

Príloha č. 3 Ponuka uchádzača  

Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov (iba v aktuálnom prípade)  
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 V ................., dňa .........................     V ................., dňa .........................  

  

  

     Objednávateľ:            Zhotoviteľ:  

  

 

  


