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VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:               Mesto Svidník 
 
 
 

Zadávanie podlimitnej zákazky 
 
 
 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 

PREDMET ZÁKAZKY : Rekonštrukcia miestnej komunikácie,  
                         Ul. Duklianska, Svidník                                 

 
 

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v znení neskorších 
predpisov potvrdzuje: 

 
 
 
 

Vo Svidníku, dňa  21. mája 2014  
 
 
 
 
 
                                                                                        Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vo Svidníku, dňa  20. mája 2014  

 
Ing. Ľuboš Čepan, MsÚ Svidník   
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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 
 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1 IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATE ĽA 

Názov organizácie: Mesto Svidník 
Adresa organizácie: MsÚ Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 
IČO: 00331023 
DIČ: 2020784821  
Internetová adresa organizácie (URL): www.svidnik.sk  
Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Čepan  
Telefón: 054/7521332, Fax: 054/7522394, E-mail: cepan@svidnik.sk 
 

2 PREDMET ZÁKAZKY  
2.1 Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia miestnej komunikácie, Ul. Duklianska, Svidník                                                                                     

Číselný kód KP tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zo Štatistickej klasifikácie produkcie:       
45220000-5  

2.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť 
súťažných podkladov  B.2 Opis predmetu obstarávania. 

 
3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY  

Rozdelenie predmetu zákazky sa neuvažuje. Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky tak, 
ako je uvedený v časti „B“ týchto súťažných podkladov. 
Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú položku alebo časť predmetu zákazky. 
Ponuka predložená len na položku alebo časť predmetu zákazky bude vylúčená zo súťaže. 
 

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE  
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 

vyhodnotenia. 
 
5 PÔVOD PREDMETU ŽÁKAZKY  
      Uvedený bod  týkajúci sa  „Pôvodu predmetu obstarávania ...“  sa neuvádza.  
 
6 M IESTO A TERMÍN REALIZÁCIE  PREDMETU ZÁKAZKY  
6.1 Miesto alebo miesta realizácie predmetu zákazky: Mesto Svidník, Ul. Duklianska.    
6.2 Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na realizáciu predmetu zákazky alebo termín /predpokladaný 

termín ukončenia dodávky: predpokladaná dĺžka trvania max. 15 dní od odovzdania staveniska. 
7 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

Predmet zákazky sa bude financovať z finančných zdrojov mesta Svidník. Verejný obstarávateľ 
neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Za realizáciu prác bude vystavená 1 faktúra po 
ukončení prác. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej jednej faktúry  
potvrdenej stavebným dozorom. Lehota splatnosti faktúry bude v súlade s platnými zákonmi.    
 

8 VEREJNÁ ZMLUVA  
Typ verejnej zmluvy:  Výsledkom bude zmluva o dielo v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka.  
Vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na realizáciu požadovaných služieb tvorí časť  „B“ 
týchto súťažných podkladov a priložený návrh zmluvy o dielo.  

8.1 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť  
súťažných podkladov  B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, vrátane časti  B.2 Opis 
predmetu zákazky.  
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9 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY  
9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľom  do 15. novembra 2014.   
9.2 Obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponuky. V prípade nepredvídaných okolností verejný 

obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk.  
 
9.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaný do uplynutia obstarávateľom stanovenej, resp. primerane 

predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2. 
 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 
10    DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATE ĽOM A UCHÁDZA ČMI  
10.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľom 

a uchádzačmi sa uskutočňuje písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. 
Informácie môžu byť doručené osobne, poštovou zásielkou alebo prostredníctvom elektronickej pošty. 
Verejný obstarávateľ bude akceptovať dátumy v elektronickej pošte.  

10.2 Pri čo najskoršom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich obsah alebo 
podaných elektronickou poštou, faxom, doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme, pri dodržaní 
zákonom stanovených lehôt. 

10.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno trvalo 
zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickou poštou a informácie vyhotovenej v písomnej forme, 
doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma. 

 
11    VYSVETĽOVANIE A  DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV  

V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek zo záujemcov  požiadať spôsobom 
podľa časti II,  bod 10 o ich vysvetlenie písomne na adrese:  
MsÚ Svidník, odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja  
Ing. Ľuboš Čepan   
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 
Tel. : 054/7521332, 0908 369501 
E-mail: cepan@svidnik.sk 
 
Aby verejný obstarávateľ mohol zabezpečiť vysvetlenie podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, 
súťažných podkladov alebo inej sprievodnej dokumentácie, v zmysle §100 odsek 1 písm. e) zákona 
o verejnom obstarávaní, bude za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie (písomne, 
elektronická pošta, fax) považovaná každá požiadavka záujemcu doručená verejnému obstarávateľovi 
najneskôr šesť  pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ 
poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných 
podkladoch bezodkladne, resp. v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  
Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženej zo 
strany ktoréhokoľvek záujemcu, verejný obstarávateľ preukázateľne oznámi v súlade so zákonom 
o verejnom obstarávaní všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné podklady. Verejný obstarávateľ 
doručí v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní odpoveď elektronickou formou a podľa možnosti 
následne aj písomnou formou.  
Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní  
doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým 
záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 
 

12    OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY  
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak, 
aby si samí overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky 
a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na 
ťarchu záujemcov.  
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Časť III. 
Príprava ponuky 

 
13    VYHOTOVENIE PONUKY  
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka 

musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským 
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

13.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení, prostredníctvom 
ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke 
predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak. 

 
14    JAZYK PONUKY  
14.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo 

v českom jazyku. 
14.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, 

ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne 
predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. 
V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov a dokumentov, je rozhodujúci preklad 
v slovenskom jazyku. 

 
15    MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE  
15.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. 

15.2 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 
platcom  DPH, upozorní vo svojej ponuke. 

15.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), za správnosť stanovenia výšky 
DPH zodpovedá výhradne uchádzač. V prípade nesprávneho vyčíslenia DPH všetky zvýšené náklady 
ako aj sankcie z toho vyplývajúce bude znášať uchádzač.  

15.4 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za realizáciu požadovaného predmetu zákazky, uvedená 
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v mene  EURO.  Cena bude stanovená ako cena pevná a bude 
planá počas trvania zmluvy. 

15.5 Uchádzač v rozpočte ocení všetky položky podľa výkazu výmer, pre určenie ceny uvedie pre každú 
požadovanú položku výkazu a špecifikácie aj jednotkovú cenu.  

15.6 Uchádzač nie je oprávnený bez súhlasu verejného obstarávateľa dopĺňať, vynechávať alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom upravovať výkaz výmer. Doplniť, vynechať položky alebo inak upraviť 
výkaz výmer je oprávnený len verejný obstarávateľ formou vysvetlenia resp. doplnenia súťažných 
podkladov podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní. 

15.7 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nebude navyšovať cenu diela dodatkom k zmluve o dielo, resp. 
za práce a dodávky naviac vzniknuté v dôsledku dodatočného zistenia nesúladu medzi skutočnosťou 
a výkazom výmer, resp. dodatočného zistenia nezrovnalostí vo výkaze výmer a práce a dodávky 
zrejmé počas realizácie diela. Takto vzniknuté práce a dodávky naviac bude znášať úspešný uchádzač. 

15.8 Označenie jednotlivých položiek a ich poradie v rozpočte bude rovnaké ako vo výkaze výmer.  
 
16    ZÁBEZPEKA PONUKY  
16.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 
 
17    OBSAH PONUKY 
17.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

17.1.1 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení prostredníctvom ktorého bola 
vyhlásená podlimitná zákazka  a podľa časti súťažných podkladov  A.2 Podmienky účasti 
uchádzačov, vrátane zoznamu takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov. Zoznam musí 
byť podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť 
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podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena 
skupiny, 

17.1.2 návrh zmluvy, ktorý bude obsahovať identifikačné údaje uchádzača a  minimálny zoznam 
zmluvných podmienok uvedených časti súťažných podkladov B.1 Obchodné podmienky dodania 
predmetu obstarávania, vrátane bodu 7 časti A1. Návrh zmluvy musí byť podpísaný osobou 
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým 
členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

17.1.3  v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi 
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom 
vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny 
dodávateľov požadovanú právnu formu podľa bodu 19.2 tejto časti súťažných podkladov, 

17.1.4 v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude 
oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, 
podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za 
každého člena skupiny, 

17.1.5  ponúkanú cenu zákazky a harmonogram realizácie zákazky.  
17.2 Ak súčasťou ponuky nebudú  potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodu 17.1. bude táto ponuka 

z verejnej súťaže vylúčená. 
17.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby doklady a ponuka predložená záujemcom boli riadne 

skompletizované a zviazané, bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda aby tvorili jeden 
celok, za ktorý sa považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je 
zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou záujemcu, alebo rýchloviazač doplnený 
špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou záujemcu 

17.4 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. 
 
18    NÁKLADY NA PONUKU  
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
18.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa 

bodu 22.1, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 

18.3 Uchádzač  zodpovedá za pozorné preštudovanie súťažných podkladov vrátane všetkých doplnení 
súťažných podkladov, ktoré môžu byť vydané počas lehoty na vysvetľovanie resp. doplnenie 
súťažných podkladov. V prípade, že uchádzač uspeje, nebudú sa brať do úvahy žiadne nároky na 
zmenu/úpravu ceny ponuky vyplývajúce z chýb alebo opomenutí povinností uchádzača. 

 
Časť IV. 

Predkladanie ponuky 
 
19    UCHÁDZA Č OPRÁVNENÝ PREDLOŽI Ť PONUKU 
19.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému 

obstarávateľovi samostatne.  
 
20    PREDLOŽENIE PONUKY  
20.1 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku.  
20.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo prostredníctvom poštovej 

zásielky na adresu uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.1. V prípade, 
ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia 
ponuky obstarávateľovi. 

 
21    OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY  
21.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť 

uzatvorená, prípadne zapečatená/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými 
údajmi podľa bodu 21.3. 
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21.2 Uchádzač vloží doklady do dvoch samostatných obalov (osobitne oddelených) nasledovne: 

- prvý  obal označí „Ostatné“ a vloží do neho splnenie podmienok účasti (§ 26 - § 31 zákona 
o verejnom obstarávaní, plus čestné prehlásenia vyžadované verejným obstarávateľom), 

- druhý  obal označí „Kritéria “ a vloží do neho svoju ponuku (návrh plnenia kritérií – vyplnený 
a podpísaný výkaz výmer) a podpísaný návrh zmluvy. 

Oba obaly (obe obálky) budú označené nasledovne:  
1. obálka – „OSTATNÉ“, ďalej v zmysle bodu 21.3,   
2. Obálka „KRITÉRIA“, ďalej v zmysle bodu 21.3.  
Uchádzač môže obe obálky vložiť do jednej obálky. Túto obálku musí označiť v zmysle bodu 21.3 
týchto súťažných podkladov a musí ju musí označiť tak aby bolo jasné, že predmetom jej obsahu sú 
dve obálky, obálka „OSTATNÉ“ a obálka “KRITÉRIA“, ktoré sú uzatvorené. 
Obaly musia byť uzatvorené.  

21.3 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
21.3.1 adresa uvedená v bode 22.1, 
21.3.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
21.3.3 označenie „Podlimitná zákazka – Rekonštrukcia MK - neotvárať“. 
 

22       M IESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY  
22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

Názov: MsÚ Svidník 
Obec (mesto): Svidník      
Ulica: Sov.  
Číslo: 200/33 
PSČ:  089 01 
Pri osobnom doručení: 
Poschodie: 1 
Miestnosť: podateľňa   

          V pracovnom čase od 9.00 hod. do 14.00 hod., prestávka na obed 11.00 - 12.00 hod.  
 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa  17.06.2014 o 11.oo hod. 
22.2 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.1, vráti 

sa uchádzačovi neotvorená. 
 
23    DOPLNENIE , ZMENA A  ODVOLANIE PONUKY  
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty 

na predkladanie ponúk podľa bodu 22.1.  
23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 

písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
doručenej osobne uchádzačom alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 
22.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie 
ponúk podľa bodu 22.1  na adresu podľa bodu 22.1. s označením „Dodatok k ponuke – 
Rekonštrukcia MK - neotvárať“ , 

 
Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
 
24    OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI  
24.1 Otváranie obálky s označením „OSTATNÉ sa uskutoční dňa  17.06.2014 o 13,oo hod. na adrese: MsÚ 

Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, zasadačka, 1. poschodie. Otváranie časti ponúk 
„Ostatné“ je neverejné. 

24.2 Otváranie obálky s označením „KRITÉRIA“ sa uskutoční v zmysle § 41 ods. 2) až 5) novely zákona 
o verejnom obstarávaní. Otváranie častí ponúk „KRITÉRIA“ je verejné.  Na otváraní obálok s 
ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. 
Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za 
uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača  
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(právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený 
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. 

24.3 Na otváraní obálok s ponukami „KRITÉRIA“ za účasti uchádzačov podľa bodov 24.2 sa všetkým 
zúčastneným z predložených ponúk zverejnia obchodné mená,  sídla alebo miesta podnikania všetkých 
uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a na adresu uvedenú na 
doručenie ponúk a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou. Ostatné 
údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.  

24.4 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude v zákonnej 
lehote  odoslaný záznam z otvárania obálok „kritéria“  s ponukami, s uvedením zoznamu uchádzačov 
vrátane ich obchodných mien, sídla alebo miesta podnikania a ich návrhov na plnenie jednotlivých 
kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou.  

 
25   PRESKÚMANIE PONÚK  
25.1  Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

25.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 17 a 21,  
25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej  
             súťaže a v týchto súťažných podkladoch. 

25.2   Verejný obstarávateľ vylúči z verejnej súťaže uchádzača, ak 
25.2.1 nesplnil podmienky účasti, 
25.2.2 predložil neplatné doklady, 
25.2.3 poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

25.3   Neplatnými dokladmi sú doklady, 
25.3.1 ktorým uplynula lehota platnosti, 
25.3.2 ktoré sú neúplné alebo, 
25.3.3 ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené. 

25.4  Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje  žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú 
v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v oznámení  o 
 vyhlásení  verejnej  súťaže  a  v  týchto súťažných podkladoch. Ostatné ponuky uchádzačov budú z 
verejnej súťaže vylúčené. 

25.5   Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
25.6  Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky, alebo o doplnenie predložených 

dokladov, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky 
účasti. Nesmie však byť vyzývaný a  ani  nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by 
sa ponuka zvýhodnila. 

25.7 Uchádzač musí odoslať verejnému obstarávateľovi vysvetlenie alebo požadované doplnenie 
predložených  dokladov v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.  

25.8 Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nepredloží vysvetlenie alebo doplnenie predložených 
dokladov podľa bodu 25.7 alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

25.9 Ak komisia pri hodnotení ponúk objaví mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k službám, písomne 
požiada uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Tieto 
podrobnosti sa môžu týkať najmä: 
- hospodárnosti poskytovaných služieb, 
- technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na 

poskytnutie služby, 
- osobitosti služby navrhovaných uchádzačom, 
- súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v 

mieste poskytnutia služby, 
- možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 

25.10 Komisia zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. 
Po písomnom zdôvodnení mimoriadnej nízkej ponuky môže komisia pozvať uchádzača na osobnú 
konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení. 

25.11 Komisia vylúči uchádzača zo súťaže z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky v prípade, ak 
a) nezašle písomné odôvodnenie v lehote podľa zákona o verejnom obstarávaní,  
b) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu alebo,  
c) predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa 25.9 tejto časti súťažných podkladov. 
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25.12 Ak uchádzač  odôvodňuje mimoriadnu nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný 
v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade 
s príslušným právnym predpisom, inak komisia vylúči ponuku. 

 
26    HODNOTENIE SPLNENIE PODMIENOK Ú ČASTI UCHÁDZA ČOV 
26.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk zriadená verejným obstarávateľom hodnotí tie ponuky, ktoré neboli 

zo zadania podlimitnej zákazky vylúčené. Hodnotenie  splnenia podmienok účasti uchádzačov bude 
založené na posúdení splnenia:  

26.1.1 splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia uvedených v 
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a 

26.1.2 požadovaných podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa:  
26.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia,  
26.1.2.2 technickej  alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.  
26.2 Splnenie podmienok  účasti  uchádzačov  vo  verejnej  súťaži  sa bude posudzovať  z  dokladov   a  

dokumentov  predložených  podľa  požiadaviek  uvedených  v  oznámení o  vyhlásení verejného 
obstarávania a týchto súťažných podkladov. 

26.3 Doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok účasti (§ 26 - § 31, keďže ich verejný obstarávateľ 
vyžadoval) v etape predkladania ponúk môže uchádzač v súlade s § 32 ods.8 (novely zákona 
o verejnom obstarávaní) nahradiť čestným prehlásením. V prípade, že sa stane úspešným, doručí na 
adresu verejného obstarávateľa vyššie uvedené doklady do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia 
o úspešnosti ponuky. Predmetné doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť platné 
k dátumu lehoty na predloženie ponúk, nakoľko uchádzač vo svojom čestnom vyhlásení vyhlasuje, že 
v čase predloženia ponuky spĺňa podmienky účasti. Čestné prehlásenia v zmysle bodu 17.1 nemožno 
nahradiť týmto jedným čestným prehlásením. Uchádzač predloží v obálke „OSTATNÉ“ všetky čestné 
prehlásenia v zmysle bodu 17.1.   

26.4 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 26.1 sa bude posudzovať z  
dokladov predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti súťažných podkladov  A.2 Podmienky 
účasti uchádzačov.  

26.5 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok 
účasti vo verejnej súťaži alebo nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti 
súťažných podkladov  A.2 Podmienky účasti uchádzačov, bude z verejnej súťaže vylúčený. 

26.6 Počas vyhodnocovania ponúk členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk a ich 
vyhodnocovaní. 

 
27    OPRAVA CHÝB  
27.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:  
27.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená 

slovom, 
27.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom 

nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena, 
27.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena 

s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej 
jednotkovej ceny, 

27.1.4 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude 
správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

27.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie 
písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie 
jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk. 

27.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
27.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo 
27.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 27.2 v zákonnej lehote    

odo dňa doručenia žiadosti na vysvetlenie navrhnutej neobvykle nízkej ceny. 
27.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
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28    HODNOTENIE PONÚK  
28.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže vylúčené, 

budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v oznámení, prostredníctvom 
ktorého bola vyhlásená verejná súťaž a spôsobom určeným v časti súťažných podkladov  A.3  Kritériá 
na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. 

28.2 Počas vyhodnocovania ponúk členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk a ich 
vyhodnocovaní. 

 
 

Časť VI. 
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

 
29    DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  
29.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na 

prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk 
a zodpovedné osoby obstarávateľa nesmú a nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej 
súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani 
žiadnym iným tretím osobám. 

29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za „dôverné“, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 
predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní 
a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. 
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.). 

29.3 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný 
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je a bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku 
ktorému je a bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu 
uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať 
mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp. 
súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného 
obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, vrátane 
ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou, 
budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa. 

 
30    OPRAVNÉ PROSTRIEDKY  
30.1 Uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému ich verejný obstarávateľ poskytol, resp. ktorý 

si ich prevzal a ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť 
postupom obstarávateľa dotknuté, môže podľa zákona o verejnom obstarávaní podať verejnému 
obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu. 

 
Časť VII. 

Prijatie ponuky 
 
31   OZNÁMENIE O  VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK  

Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslané oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. 
Ostatným uchádzačom zašle oznámenie, že neuspeli.  

31.1 Informáciu o výsledku vyhodnotenia predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne 
oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. Úspešnému uchádzačovi bude 
zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, 
že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení uvedie 
identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.  

 
32    UZAVRETIE ZMLUVY  
32.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v zákonnej lehote. 

Zmluva bude uzatvorená výlučne v slovenskom jazyku. 
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32.2 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najneskôr do uplynutia 
lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1. 

32.3 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr v  16 deň odo dňa odoslania 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli 
vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, alebo žiadosť o nápravu bola doručená po 
uplynutí lehoty. 

 
33    ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU  
33.1 Verejný obstarávateľ si   vyhradzuje zrušiť postup verejného obstarávania, ak nastanú skutočnosti v § 

46 odsek 1) alebo odsek 2). 
 
A.2   PODMIENKY  ÚČASTI  UCHÁDZA ČOV 

 
1 PODMIENKY Ú ČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ POD ĽA § 26 ZÁKONA O  VEREJNOM  

OBSTARÁVANÍ  
1.1 Záujemca preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1  

zákona  č. 25/2006 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov predložením 
dokladov podľa § 26 ods. 2,  resp. dokladmi podľa § 26 ods.  4 a ods. 5  alebo § 128  zákona o verejnom 
obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií.   

 
2 PODMIENKY Ú ČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ , TÝKAJÚCE SA FINAN ČNÉHO A EKONOMICKÉHO 

POSTAVENIA  
Požaduje sa  predloženie podľa § 27 ods. 1, písm. d) zákona prehľad o celkovom obrate za hospodárske 
roky 2011, 2012 a 2013. Požaduje sa predloženie dokladu podpísaného štatutárnym zástupcom 
uchádzača. Musí byt predložené v slovenskom alebo českom jazyku, v prípade predloženia v inom 
jazyku sa požaduje zároveň jeho preklad v rozsahu a platnosti v zmysle zákona do slovenského jazyka. 
V prípade českého jazyka sa preklad do slovenského jazyka nevyžaduje. Požaduje sa predloženie 
originálu. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):  neuplatňuje sa.  
 

3 PODMIENKY Ú ČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ , TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ 
SPÔSOBILOSTI 

 
3.1   Záujemca predloží podľa § 28 ods. 1) písm. c). doklad odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho vydaného 

na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe podľa zákona č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo iný ekvivalentný doklad vydaný v krajinách 
EÚ preukazujúci túto skutočnosť. Uchádzač predloží fotokópiu osvedčenia stavbyvedúceho o vykonaní 
odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho alebo iný ekvivalentný doklad vydaný v krajinách EÚ 
preukazujúci túto skutočnosť s podpisom stavbyvedúceho a pečiatkou, a v prípade že bude napísaný v 
inom ako slovenskom, alebo českom jazyku, musí byt zároveň doložený jeho preklad v rozsahu a 
platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní  do slovenského jazyka. 

 
       Minimálna požadovaná úroveň štandardov (ak je to uplatniteľné):  

k bodu 3.1) Oprávnenie na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo ekvivalent vydaný v krajinách EÚ 
preukazujúci túto skutočnosť.   

 
A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNE NIA 
       Jediným kritériom pri hodnotení ponuky je najnižšia celková cena s DPH za predmet zákazky. 
 
Pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk: 
Konečná celková zmluvná cena za celý rozsah predmetu zákazky s DPH, ktorou  sa rozumie konečná 
fakturačná zmluvná cena za poskytnutie predmetu zákazky s DPH, všetkých súvisiacich  nákladov 
a odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu výzvy na podanie ponuky. 
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(Celkové poradie sa stanoví podľa ponukových cien, s tým že najnižšia cena bude na prvom mieste, 
vyššie ceny budú v ďalšom poradí).  

 
B.1  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 
1. S úspešným uchádzačom na realizáciu predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo v zmysle 

platných predpisov SR, najmä však Obchodného zákonníka na realizáciu požadovaných prác 
a súvisiacich dodávok (ďalej „ZoD“).  

2. Verejný obstarávateľ svoje požiadavky na obchodné podmienky na realizáciu predmetu zákazky a obsah 
jednotlivých článkov a odsekov stanovil v týchto súťažných podkladov a v návrhu zmluvy o dielo, ktorá 
je súčasťou týchto súťažných podkladov. 

3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke predložil doplnený návrh zmluvy o dielo.    
4. Uchádzač ďalej doplní k návrhu zmluvy o dielo:  

príloha č. 1 – Nacenený výkaz výmer (aj v elektronickej verzii vo formáte MS EXCEL). 
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ak sa zmluvné podmienky v návrhu zmluvy 

budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa 
alebo predložená ponuka presiahne objem vyčlenených finančných prostriedkov na predmet zákazky, 
alebo ponúkaný rozsah prác a dodávok bude pre verejného obstarávateľa vzhľadom na jeho potreby 
neprijateľný. 

6. Verejný obstarávateľ bude pri hodnotení uchádzačom predloženého návrhu zmluvy postupovať podľa 
výzvy zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania a týchto súťažných podkladov. 

7. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu ak najnižšia cenová ponuka prekročí 
predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa.  

 
B.2  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej  komunikácie – ulica Duklianska vo Svidníku. 
 

Miestna komunikácia vyžaduje rekonštrukciu vzhľadom na ich zlý stav. Terajší kryt je značne poškodený. 
Najskôr sa odfrézuje pôvodný kryt a vybúrajú sa niektoré obrubníky. Následne sa urobia výškové úpravy 
kanalizačných poklopov a  vpúští do úrovne nového krytu, tam kde to bude potrebné. Uloží sa prvá nová 
vrstva asfaltového betónu tr. II hrúbky 4 cm. Následne sa uloží sa druhá nová vrstva asfaltového betónu tr. 
II hrúbky 2 cm.  Niveleta nových krytov bude prakticky kopírovať pôvodné  nivelety a strechovitý priečny 
sklon 2%. 
 
Počas uskutočňovania stavebných úprav je zhotoviteľ povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku. Musia byť rešpektované 
príslušné STN a predpisy týkajúce sa hygienickej starostlivosti a požiarnej bezpečnosti.  
Predmet zákazky sa bude vykonávať na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na verejnom priestranstve a preto 
zhotoviteľ bude  počas celej doby uskutočňovania diela  zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb 
prechádzajúcich pri kultúrnom dome v celom rozsahu. 
Zhotoviteľ zabezpečí vyvezenie vyfrézovanej suťe na skládku v areáli  bývalého Duklastavu. 
 
Rozsah stavebných prác a dodávok je stanovený vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných 
podkladov a podľa ktorého sa spracováva ponuková cena.   
Komisia pri hodnotení splnenia požiadaviek na predmet zákazky preverí: 
- či uchádzač zahrnul do návrhu rozpočtu všetky položky neoceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou 

týchto súťažných podkladov,  
- či uchádzač predložil všetky doklady a dokumenty požadované v  tejto časti súťažných podkladov,  
- či uchádzačom navrhované základné technické parametre a technický opis predmetu zákazky, ktoré 

uchádzač uviedol do návrhu rozpočtu, ktorý je prílohou k zmluve, je v súlade s technickými 
požiadavkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v časti „B“ týchto súťažných podkladov. 

Členovia komisie budú posudzovať splnenie technických požiadaviek vylučovacím spôsobom, a to SPLNIL 
(S) / NESPLNIL (N). Tí uchádzači, ktorí budú pri posudzovaní splnenia technických požiadaviek na predmet 
zákazky hodnotení aspoň raz vyjadrením NESPLNIL (N), nesplnili požiadavky verejného obstarávateľa na 
predmet zákazky. 
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Ponukami tých uchádzačov, ktorí nesplnili technické požiadavky na predmet zákazky požadované verejným 
obstarávateľom, sa členovia komisie pri hodnotení ponúk nebudú ďalej zaoberať a ponuky týchto 
uchádzačov budú zo súťaže vylúčené. 
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Zmluva o dielo (návrh) 
uzatvorená podľa ustanovení §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 v znení neskorších zmien 
 
Článok 1 

Zmluvné strany 
 
1. Objednávateľ: Mesto Svidník 
Sídlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník   
Zastúpený: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 
Zástupca vo veciach techn.: Ing. Ľuboš Čepan, MsÚ Svidník 
IČO: 00331023 
DIČ: 2020784821  
 
a 
 
Zhotoviteľ:   
Sídlo:     
Zastúpený:   
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:   
IČO:     
IČ DPH:    
zapísaný v obchodnom registri:   
 

Článok 2 
Úvodné ustanovenie 

 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného 
obstarávania – podlimitná zákazka.  
 

Článok 3 
Predmet  zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve. 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne dokončené dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve, zaplatiť dohodnutú cenu za dielo a poskytnúť potrebnú súčinnosť. 
 
3. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie stavebných prác zhotoviteľom – realizácia stavby 

rekonštrukcie miestnej komunikácie, Ul. Duklianska vo Svidníku v súlade  a v rozsahu naceneného 
výkazu výmer,   ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, spočívajúcich najmä v odfrézovaní pôvodného 
krytu a vybúraní niektorých obrubníkov, výškovej úprave kanalizačných poklopov a  vpúští do úrovne 
nového krytu, tam kde to bude potrebné, uložení  prvej vrstvy asfaltového betónu tr. II hrúbky 4 cm, 
následnému  uloženiu druhej vrstvy asfaltového betónu tr. II hrúbky 2 cm.  Niveleta nových krytov bude 
prakticky kopírovať pôvodné  nivelety a strechovitý priečny sklon 2%, v súlade s výzvou na predloženie 
ponuky objednávateľa, ďalej len (,,Dielo“). 

 
4. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných 

strán v písomnej forme a rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných orgánov štátnej správy. 
 
5. Objednávateľ vyhlasuje, že má plnú právnu spôsobilosť k užívaniu nehnuteľnosti, na ktorej sa má 
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realizovať predmet tejto zmluvy, pričom v opačnom prípade zodpovedá za škody tým vzniknuté. 
Objednávateľ zároveň prehlasuje, že má usporiadané všetky potrebné náležitosti v zmysle stavebného 
zákona a ostatných súvisiacich predpisov.  

 
6. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa ku dňu zaplatenia celkovej ceny diela uvedenej 

v článku 5 tejto zmluvy.  
 

Článok 4 
Čas  plnenia 

 
1. Čas plnenia diela je nasledovný: 

a) termín začatia prác do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania miesta realizácie prác zhotoviteľovi po 
nadobudnutí účinnosti zmluvy, 

b) termín ukončenia prác do  15 dní  od odovzdania staveniska.     
 
2. Zmluvné termíny začatia a ukončenia prác a dodávok budú zmluvnými stranami zmenené len v prípade 

realizácie prác vo väčšom rozsahu oproti dojednanému predmetu zmluvy a v prípade okolností, ktoré 
budú brániť zhotoviteľovi v realizácii prác a nebudú zavinené zhotoviteľom resp. budú na strane 
objednávateľa. Medzi okolnosti brániace zhotoviteľovi v začatí realizácie prác ako aj v samotnej 
realizácii patria najmä: 
a) vyššia moc (najmä vojna, mobilizácia, živelné pohromy, počasie atď.),  
b) príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak 

neboli vyvolané konaním alebo nekonaním zhotoviteľa, 
c) neposkytnutie včasnej súčinnosti objednávateľa na ktorú sa zaviazal v tejto zmluve, 
zmeny v povahe a rozsahu prác na diele požadovaných objednávateľom, pokiaľ sú takého rozsahu alebo 

požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na termín ukončenia prác. 
 
3. Objednávateľ sa zaväzuje ku dňu začatia realizácie prác v zmysle bodu 1 tohto článku, odovzdať 

zhotoviteľovi priestor (miesto realizácie diela), na ktorom sa majú realizovať práce v takom stave, aby ten 
mohol bez akýchkoľvek prekážok pristúpiť k začatiu prác. V prípade, že sa tak nestane alebo ak nastanú 
iné okolnosti na strane objednávateľa brániace začatiu prác, posúva sa dohodnutý termín začatia prác o 
čas, pre ktorý zhotoviteľ nemohol začať s výkonom dohodnutých prác. Objednávateľ a zhotoviteľ sa 
vzájomne dohodli, že dielo – predmet zmluvy sa vykonáva na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza na 
verejnom priestranstve, kde majú prístup osoby, ktoré prechádzajú po komunikácii. Pri realizácii diela 
zodpovedá zhotoviteľ za bezpečnosť a ochranu zdravia týchto vyššie uvedených osôb v celom rozsahu. 

 
4. V prípade nepriaznivého počasia, vonkajších teplôt alebo nevhodných poveternostných podmienok,  je v 

odôvodnenom prípade možné upraviť konečný termín ukončenia prác. Zhotoviteľ je povinný takúto 
skutočnosť zapísať do stavebného denníka. 

 
Článok 5 

Cena  diela  a platobné  podmienky 
 

1. Celková cena diela za zhotovenie predmetu zmluvy podľa článku 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán a predstavuje tieto celkové sumy vo výške: 
a) xxxxx,xxxxx Eur bez DPH, 
b) xxxxx,xxxxx Eur (20% DPH), 
c) xxxxx,xxxxx Eur vrátane DPH. 
   (slovom:                                                               ).                                                                                           

 
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za  zrealizované 

dielo na základe jednej vystavenej faktúry. Faktúra bude verejným obstarávateľom uhradená po podpísaní 
stavebným dozorom a oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán do 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry. Faktúra bude uhradená do 30 dní odo dňa doručenia, ak bude obsahovať všetky všeobecne 
záväznými právnymi predpismi požadované údaje, inak sa predlžuje o dobu ich doplnenia. 
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3. Ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odovzdať dielo v dohodnutom termíne a nebránili mu v tom 

okolnosti uvedené v článku 4. bod 2,3,4 a objednávateľ si splnil svoje povinnosti stanovené touto 
zmluvou je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% 
z ceny diela za každý deň omeškania alebo je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy.  

 
4. V prípade, že si objednávateľ nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu mu z článku 5. bod 2 tejto zmluvy, 

môže zhotoviteľ uplatniť si voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej ceny 
diela za každý deň omeškania.   

 
5. Zhotoviteľ musí vystavenú faktúru zaslať doporučene na adresu sídla objednávateľa alebo mu ju osobne 

odovzdať v mieste jeho sídla. 
 

Článok 6 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pripravený stavebný priestor na realizáciu prác a prípadne poskytne 

potrebnú súčinnosť.  
 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a odovzdať ho objednávateľovi. 
 
3. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník počnúc dňom začatia realizácie prác až do ich ukončenia. Každá 

zmena, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa plnenia predmetu tejto zmluvy bude zapísaná do stavebného 
denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené zástupcom objednávateľa a zástupcom 
zhotoviteľa, sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a 
zmien tejto zmluvy, ak sa na nich oprávnení zástupcovia zmluvných strán dohodnú. Do stavebného 
denníka sa zapíšu aj všetky okolnosti vyplývajúce z článku 4. bod 2, 3, 4 tejto zmluvy. 

 
4. Zhotoviteľ odovzdá dielo na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len ,,preberací protokol“). 

Zhotoviteľ pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy a podpísaní preberacieho protokolu písomne 
vyzve objednávateľa najmenej 3 dni vopred. Ak objednávateľ odmietne podpísať preberací protokol spíšu 
zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

 
5. Podpísaním preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami sa dielo alebo jeho časť považuje za 

riadne zhotovené. Od tohto dátumu je zhotoviteľ oprávnený vystaviť  faktúru a objednávateľ je povinný 
doručenú faktúru zaplatiť v zmysle článku 5. bod 3 tejto zmluvy. 

 
6. V prípade, že objednávateľ odmietne dielo bezdôvodne prevziať formou preberacieho protokolu alebo 

podpísať protokol alebo sa k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vopred zaslaného ospravedlnenia 
nedostaví, zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojho záväzku podľa tejto zmluvy, a to až do 
poskytnutia súčinnosti protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 
7. Miestom odovzdania diela sa rozumie miesto kde sa dielo malo vykonať. 
 
8. Metodické vedenie osôb realizujúcich dielo bude zabezpečovať určený zamestnanec objednávateľa.   
 

Článok 7 
Záručná doba 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania objednávateľovi ako aj 

za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania 

preberacieho protokolu. V prípade, ak sa pri preberaní diela zistia drobné vady, príp. iné nedorobky, tieto 
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budú odstránené zhotoviteľom v lehote 7 dní. 
 
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené na zhotovenom diele objednávateľom alebo jeho 

pôsobením, ako aj nesprávnym používaním zhotoveného diela, a to v rozpore s účelom alebo obvyklým 
spôsobom užívania. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť ani za vady diela, ktoré budú spôsobené 
neodborným zásahom, alebo nevykonávaním odbornej údržby diela. 

 
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov alebo vecí 

dodaných objednávateľom alebo ním požadovaných alebo za vady spôsobené v súvislosti s dodržiavaním 
pokynov daných zhotoviteľovi objednávateľom, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu objednávateľa upozornil, ale ten na ich použití alebo dodržaní 
trval. 

 
5. Zhotoviteľ tak isto nezodpovedá za vlastnosti, ktoré sú charakteristické pre materiál, ktorý bol pri 

zhotovení diela použitý, ak o týchto vlastnostiach objednávateľa vopred informoval. 
 
6. Oznámenie reklamácie musí byť vykonané písomne a bez zbytočného odkladu (najneskôr do 30 dní od 

zistenia) na adresu zhotoviteľa. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu (najneskôr do 15 dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy) odstráni vady, na základe oprávnenej reklamácie v termíne a spôsobom 
dohodnutým s objednávateľom. 

 
Článok 8 

Odstúpenie od zmluvy a zmluvné pokuty 
 

1. Objednávateľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane v 
prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa 
považuje najmä,  ak:  
a) zhotoviteľ spôsobil v mieste výkonu svojej činnosti škodu a neodstránil ju, napriek tomu, že bol na to 

písomne upozornený, 
b) zhotoviteľ neukončí práce včas  podľa článku 4. ods. 1 tejto zmluvy.  
c) zhotoviteľ nezačne práce podľa článku 4. ods. 1 tejto zmluvy.  

 
2. Právo na náhradu škody odstúpením od zmluvy nie je dotknuté. 
 
3. Zhotoviteľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane v prípade 

podstatného porušenia zmluvnej povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje 
najmä, ak:  
a) objednávateľ neodovzdal miesto výkonu prác v stave spôsobilom na realizáciu diela, 
b) objednávateľ odmietol bezdôvodne dielo prevziať alebo sa nezúčastnil na odovzdávaní napriek tomu, 

že bol na to vyzvaný v zmysle  článku 6. bod 4. 
      Právo na náhradu škody odstúpením od zmluvy nie je dotknuté. 
 
4. Do 3 dní od doručenia jednostranného odstúpenia druhej zmluvnej strane sú obe zmluvné strany povinné 

spoločne vykonať na stavbe inventarizáciu a spísať o tom písomný záznam a podľa neho vzájomne 
vysporiadať svoje práva a povinnosti. 

 

Článok 9 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 

písomných dodatkov, ktoré budú číslované podľa ich poradia a podpísané obidvomi zmluvnými stranami.  
 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú do 3 dní oznámiť zmenu vyplývajúcu z právneho nástupníctva. Túto 

povinnosť majú od uzatvorenia zmluvy do uplynutia záručnej lehoty. V opačnom prípade zodpovedá za 
škodu, ktorá tým vznikne druhej strane. 
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3. Na riešenie vzájomných práv a povinností neupravených touto zmluvou sa primerane vzťahujú 

ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov.  
 
4. Ak by sa akékoľvek ustanovenia tejto dohody stali neplatnými, zostávajú ostatné ustanovenia tejto 

dohody v platnosti. Účastníci dohody sa zaväzujú v takých prípadoch prijať nové ustanovenia, ktoré 
nahradia neplatné ustanovenia a ktoré budú v súlade s účelom tejto dohody. 

 
5. Zmluvné strany sa podpísaním tejto zmluvy dohodli, že v prípade vzniku akýchkoľvek sporov alebo 

iných vzájomných nezrovnalostí vyplývajúcich z práv a povinností upravených touto zmluvou je v 
zmysle ustanovenia § 89a Občianskeho súdneho poriadku miestne príslušný súd podľa sídla zhotoviteľa. 

 
6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú s obsahom zmluvy riadne oboznámení, ich prejav vôle je urobený 

slobodne a vážne, je určitý a zrozumiteľný, že zmluva nebola uzavretá pod nátlakom ani v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú. 

 
7. Zmluvné strany zodpovedajú za úplnosť a správnosť svojich údajov uvedených v článku 1.  tejto zmluvy. 

O každej ich zmene je strana, ktorej sa zmena týka povinná najneskôr do troch dní informovať druhú 
stranu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne druhej strane. Doručovanie 
písomnosti sa vykonáva na adresy subjektov uvedené pri nich na 1. strane tejto zmluvy. 

 
8. Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu zmluvných strán a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce písomné či 

ústne zmluvy, dohody, záruky či iné dojednania, týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. 
 
9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 
potrebnú súčinnosť. 

 
10. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu /vo formáte MS 

Excel/ ako aj  predložiť v elektronickej verzii /vo formáte MS Excel/ každú zmenu tohto podrobného 
rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy. 

 
11. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.svidnik.sk). 
 
12. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia zmluvy 

s zhotoviteľ dve vyhotovenia zmluvy. 
 
 

Vo Svidníku, dňa                                                          V                             , dňa 
 
 
 
 
 

________________________________   ___________________________ 
                              Ing. Ján Holodňák                    
                           primátor mesta Svidník 
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Príloha č. 1: Rozpočet - výkaz výmer    
 

Rekonštrukcia miestnych komunikácii – Ulica Duklian ska 
      

Kód 
položky Názov MJ Množstvo jednotková 

cena celkom 

1 Zemné práce         

113151312 
Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu 
frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 
750 mm,s prek.hr.30 mm,  -0,07600t 

m2 2 162,300 
    

5 Komunikácie         

573231111 
Postrek asfaltový spojovací bez posypu 
kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 
0, 50 do 0,80 kg/m2 

m2 2 162,300 
    

577151113 
Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný 
AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr. 
40mm + 20 mm na vyrovnanie 

m2 2 162,300 
    

8 Rúrové vedenie         

899231111 
Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste 
do 200 mm zvýšením mreže 

ks 5,000 
    

899331111 
Výšková úprava kanalizačného poklopu do 
200 mm zvýšením poklopu 

ks 7,000 
    

9 Ostatné konštrukcie a práce - búranie         

917762111 
Osadenie chodník. obrubníka betónového s 
oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do 
lôžka 

m 200,000 
    

5921745000 Obrubník betónový A 1-15 100x15x30 ks 20,000     

979084214 
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po 
suchu bez naloženia, ale so zložením na 
vzdialenosť do 2 km 

t 330,830 
    

99 Presun hmôt HSV         

998225111 
Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a 
letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky 
objektu 

t 330,830 
    

          
 Spolu     
 DPH     
 Spolu s DPH     
      
 


