
Mesto Svidník – Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie na riešenie „Rekonštrukcia bývalej 
telocvične SOU strojárskeho vo Svidníku na športovú halu“                                                   Strana 1 z 13 

 

Verejný obstarávateľ: 

Mesto Svidník 
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná 

postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení  

Predmet zákazky:  

Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie riešenia „Rekonštrukcie 

budovy bývalej telocvične SOU strojárskeho vo Svidníku na športovú halu“ 

 – služby, výber dodávateľa 
                              

 

Mesto Svidník, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o  

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade  

s § 117 cit. zákona vyzýva uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na 

zabezpečenie dodávateľa služby 

  

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:  

 

    Názov: Mesto Svidník 

Sídlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

IČO: 00331023 

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

Internetová adresa organizácie: www.svidnik.sk 

Kontaktné miesto: Mestský úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci Odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a 

regionálneho rozvoja  

Telefón: +421 (0)54 / 4863628, mobil +421 905 166 556, +421 908 369 501 

E-mail: lubos.cepan@svidnik.sk 

Kontaktná osoba pre VO: Ing. Alžbeta Naďová, osoba poverená zabezpečením procesu VO, 

mobil: +421 915 920 818, E-mail: sutaz.svidnik@gmail.com  

 

1.1 Druh verejného obstarávateľa: 

 Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

 predpisov. Hlavný predmet činnosti: verejno-prospešné služby, samospráva. 

1.2 NUTS kód: SK041 Prešovský kraj 

2)  Predmet zákazky : 

2.1 Názov zákazky:  „Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie riešenia 

„Rekonštrukcie bývalej telocvične SOU strojárskeho vo Svidníku na 

športovú halu“ 

mailto:lubos.cepan@svidnik.sk
mailto:sutaz.svidnik@gmail.com
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2.2 Druh zákazky:   služby 

2.3 Miesto poskytnutia služby: Mesto Svidník 

2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

71250000-5   Architektonické a inžinierske služby a dozor 

71242000-6     Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

 

3) Stručný opis predmetu zákazky: 

 

3.1  Predmetom zákazky bude poskytnutie odborných služieb, vyústením ktorých bude vypracovanie 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby –  rekonštrukcia  budovy 

bývalej telocvične SOU strojárskeho vo Svidníku na športovú halu. 

Objektom rekonštrukcie bude: 

 Budova bývalej telocvične SOU strojárskeho vo Svidníku – je to budova pre športové 

účely, so zastavanou plochou 800 m2, strecha rovná, okná sú sklobetónové, 2 miestnosti 

s palubovou podlahou (väčšia na turnaje, menšia na tréning) a prislúchajúce sociálne 

zariadenia pre mužov a ženy. 

Zámerom rekonštrukcie bývalej budovy SOU strojárskeho je: rekonštrukcia veľkej športovej 

haly na viacúčelovú (možnosť hrania volejbalu, hádzanej, futbalu, resp. na individuálne 

cvičenia). Rekonštrukcia menšej športovej haly na tréning. Potrebná je rekonštrukcia strechy, 

sociálnych zariadení, nové okná, zateplenie, rekonštrukcia ÚK a novou kotolňou  na zemný 

plyn. Realizácia tribúny pre divákov (návštevníkov). Napojenie na inžinierske siete, samostatné 

meranie médií (elektrická energia, zemný plyn, voda). Samostatný vchod do haly. 

Budova sa nachádza na Ul. Sovietskych hrdinov č. 629 (pri čerpacej stanici PHM a výrobných 

priestoroch spoločnosti JOHRAmont, s.r.o.) 

Súčasťou rekonštrukcie bude zhotovenie rámp, ktoré uľahčia prístup pohybovo postihnutým 

osobám.  

Rozsah plnenia: dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby 

- dodanie projektovej dokumentácie (PD) v tlačenej forme, vrátane rozpočtu a výkazu výmer 

(6 ks) 

- dodanie PD vrátane rozpočtu a výkazu výmer v elektronickej forme – PDF, DOC, DWG, 

DGN 

- dokumentácia bude obsahovať všetky stavebné objekty, ktoré sú potrebné pre spracovanie 

projektu a realizáciu stavby, vrátane architektonickej štúdie, posúdenia a preriešenia 

súvisiacich technológií a profesií (kúrenie, voda, kanalizácia, elektroinštalácia a pod.), výkaz 

výmer a rozpočet v členení na jednotlivé stavebné objekty a časti PD, 

- v cene bude aj zameranie skutkového stavu celého objektu rekonštrukcie, jeho digitalizácia, 

zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov, 

- cena bude obsahovať aj výkon odborného autorského dozoru (OAD), 

- súčasťou predmetu plnenia budú aj kladné stanoviská k PD od dotknutých inštitúcií (napr. 

RÚVZ, OR HaZZ atď.), v prípade potreby dopravného značenia vyjadrenie dopravného 

inšpektorátu, 

- kvalitou diela sa rozumie dielo vyhotovené v súlade s príslušnou platnou legislatívou, t. j. 

platnými zákonmi, normami a súvisiacimi predpismi a ustanoveniami a Sadzobníkom pre 

navrhovanie cien - UNIKA 2014, 

- dodávateľ vykoná OAD počas realizácie stavby a do skončenia záručnej doby stavebných 

prác stavby, 

- cena za výkon OAD sa bude uplatňovať pomerne podľa rozsahu zhotovovanej stavby voči 

PD, 

- dielo bude dodané odborne spôsobilou osobou v zmysle platnej legislatívy v SR.  

 

4) Predpokladaná hodnota zákazky: 
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Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je prieskum trhu:  

PHZ spolu: 19 966,67 Eur bez DPH 

Predpokladaná hodnota zákazky vo výške 19 966,67 Eur bez DPH je maximálnou hodnotou pre 

dodanie služby.  

 

5) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  

 Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky. 
 

6) Možnosť predloženia variantných riešení:   

 Neumožňuje sa.  
 

7) Trvanie zmluvy alebo lehoty dodania: 

        Lehota dodania služby:  do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy – Zmluvy o dielo. 

- časový harmonogram dodania PD: 

a/ zameranie jestvujúceho stavu a architektonický návrh v termíne do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy,  

b/ PD pre stavebné povolenie do 40 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

c/ realizačnú PD dokumentáciu do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

          

8) Právne, ekonomické, finančné a technické informácie: neuplatňuje sa 

9)  Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v 

ktorých sa uvádzajú:  

9.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových zdrojov verejného 

obstarávateľa.  

9.2 Podmienky financovania a platobné dojednania budú špecifikované a určené v zmluve, 

ktorú predloží úspešný uchádzač.  

9.3 Uchádzačom sa umožňuje fakturácia za celok, podľa návrhu zmluvy tak ako je to uvedené 

v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou tejto výzvy a oceňuje sa v návrhu kritéria 

jednou sumou za zmluvný celok. 

   Lehota splatnosti faktúr  - 30 kalendárnych dní od jej doručenia. 
 

10) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky: 

10.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať: 

Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 

ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO), ktorými sa preukazuje splnenie 

podmienok osobného postavenia uchádzača vo verejnom obstarávaní: 

a) Dokladom o oprávnení podnikať v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky (Výpis zo ŽR 

alebo OR o podnikateľskej činnosti resp. iný adekvátny doklad), nie starším ako 3 

mesiace ku dňu predloženia ponuky (originál alebo úradne overená kópia),  

b) Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov predloží doklad o zápise formou 

elektronického odpisu.  
 

10.2. Ekonomické a finančné postavenie:   

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

podľa § 33 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje. 
 

10.3. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:   
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Technickú spôsobilosť a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s 

§ 34 ods. 1 písm. a) ZVO preukáže uchádzač splnením podmienok nasledovne:  

-       zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania doplnený potvrdeniami o kvalite dodania služby s uvedením cien, lehôt 

dodania a odberateľov; ak odberateľom 

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je 

referencia, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, 

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

dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, 

preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané, 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

Uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb zrealizovaných za predchádzajúce tri roky 

od vyhlásenia verejného obstarávania doplnený minimálne 3 potvrdeniami  o uspokojivom 

poskytnutí služieb – referenciou poskytnutých služieb týkajúcich sa vypracovania 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na pozemné stavby. Splnenie uvedeného 

uchádzač preukáže predložením zmlúv (referencii) rovnakého alebo podobného charakteru, 

ako je tento predmet zákazky, pričom zmluvná cena referencii od odberateľov musí byť 

sumárne vo výške minimálne 50 000,00 EUR bez DPH za predchádzajúce tri roky od 

vyhlásenia verejného obstarávania. Z toho musí uchádzač predložiť aspoň 1 referenciu 

rovnakého alebo podobného charakteru, ako je tento predmet zákazky, v zmluvnej cene  

minimálne 15 000,00 EUR bez DPH za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania.   

Zoznamy aj potvrdenia musia obsahovať minimálne tieto údaje:  

a) obchodné meno a sídlo poskytovateľa služby, 

b) obchodné meno a sídlo odberateľa, 

c) zmluvný termín poskytnutia, skutočný termín poskytnutia,  

d) celkovú zmluvnú cenu za poskytnutie služby v EUR bez DPH. 

Zmluvné ceny vyjadrené v inej mene uvedie uchádzač v pôvodnej mene a v mene EUR. 

Uchádzač musí v ponuke uvádzať finančnú hodnotu v eurách (vrátane dokladov). Ak je 

v dokladoch uvedená iná mena ako euro, prepočet môže byť dopísaný do referenčného listu 

ručne perom. Potrebný prepočet v dokladoch sa zrealizuje pre technickú referenciu 

stanoveným kurzom NBS príslušnej meny k EUR v posledný deň príslušného mesiaca, 

v ktorom bola ukončená referenčná zákazka, pre ekonomickú referenciu (obrat) zrealizuje 

stanoveným kurzom NBS príslušnej meny k EUR v posledný deň príslušného kalendárneho 

roka, v ktorom preukazuje obrat, alebo v posledný deň, ku ktorému obrat preukazuje 

(napríklad podľa hospodárskeho roka). 

Zoznam dodaných tovarov a poskytnutých služieb musí byť podpísaný štatutárnym 

orgánom uchádzača alebo splnomocnenou osobou oprávnenou konať za uchádzača (v 

takom prípade uchádzač predloží splnomocnenie tejto osoby na zastupovanie).   

  
11)   Podmienky poskytnutia súťažných podkladov: 

Súťažné podklady osobitného určenia nie sú k dispozícií – požiadavka verejného 

obstarávateľa je opísaná dostatočne v tejto výzve. 

 

12)  Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú 
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cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že 

nie je platcom DPH upozorní).  

 

13)  Obsah predkladanej ponuky: 

Obálka s ponukou musí obsahovať nasledovné dokumenty:  

a) kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená). 

• živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra 

(predkladá fyzická osoba -podnikateľ), 

• výpis z obchodného registra  

(predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v 

obchodnom registri), 

• zoznam hospodárskych subjektov  

(elektronický odpis), 

 b) Vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy 

 c) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 tejto výzvy 

 d) Návrh Zmluvy o dielo podľa prílohy č. 3 tejto výzvy. 

 

14)      Označenie obalu ponuky: 

Uchádzač vloží  ponuku podľa bodu 13. Obsah predkladanej ponuky, do nepriehľadnej 

obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená nasledovnými údajmi: 

- adresa predkladania ponúk (adresa verejného obstarávateľa bod 1.) 

- adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania  

- označenie heslom „súťaž  Neotvárať“  

- označenie  zákazky „Vypracovanie PD – športová hala“. 

 

15)       Lehota a miesto na predloženie ponuky: 

Lehota na predloženie ponuky do:   30.06.2016 do 12:00 hod.  

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Mesto Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník – osobe, poštou, kuriérom  

Elektronicky: sutaz.svidnik@gmail.com  - s označením –  „súťaž Neotvárať“ a následne 

zaslať poštou. 

 

16)  Vyhodnocovanie ponúk: 

Vyhodnocovanie ponúk  je neverejný akt a uskutoční sa dňa:  30.06.2016 od 14:00 hod. 

Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov 

posudzovaných podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk 

bude oznámený uchádzačom formou elektronickej komunikácie. 

17)  Kritéria na hodnotenie ponúk: 

  Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium: 

a)  najnižšia cena za celý predmet zákazky podľa ocenenia fakturačných položiek uvedených 

v prílohe č.2 tejto výzvy na predkladanie ponúk – Návrh na plnenie kritérií. 

 

18)  Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2016 
 

19)  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

mailto:sutaz.svidnik@gmail.com
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Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude 

uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere 

najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v 

zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok 

účasti podľa nasledujúcich pravidiel:  

- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia 

podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej 

spôsobilosti záujemcu podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.. 

Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 ZVO vylúči z verejného obstarávania záujemcu, ak 

nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, 

nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo poskytol 

nepravdivé/skreslené informácie obsah ktorých je požadovaný v tejto výzve, súvisiacich 

prílohách a pokynoch pre uchádzačov na predkladanie ponúk. 

Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. V prípade, ak 

úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí 

ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý 

alebo tretí v poradí.  

 

20)  Dátum zverejnenia/odoslania výzvy:  06.06.2016 

 

21)   Obhliadka miesta: 

Obhliadka miesta vzťahujúceho sa k predmetu zákazky je možná po predchádzajúcej 

telefonickej, písomnej alebo e-mailovej dohode záujemcu a kontaktnej osoby: Ing. Ľuboš 

Čepan, vedúci Odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja, 

telefón: +421 (0)54 / 4863628, mobil +421 905 166 556, +421 908 369 501, E-mail: 

lubos.cepan@svidnik.sk. 

Z obhliadky bude vyhotovená prezenčná listina, na ktorej bude uvedený názov zákazky, 

dátum, obchodné meno záujemcu a meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá sa obhliadky 

zúčastnila, rovnako aj podpis kontaktnej osoby za verejného obstarávateľa..  

 

22)   Počet príloh celkom - 4: 

 Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača 

 Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria 

   Príloha č. 3 – Referenčný list uchádzača - Vzor 

   Príloha č. 4 – Návrh zmluvy o dielo 

   

  

Vo Svidníku, dňa 06.06.2016 

 

               

     

 

       

 

            Ing. Ján Holodňák 

               primátor mesta 

 

mailto:lubos.cepan@svidnik.sk
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Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača 

Uchádzač: 

Názov a sídlo: 
 

 

Osoba oprávnená konať za 

uchádzača: 
 

Kontaktné údaje uchádzača: 
Tel.:// Mobil:   

e-mail:  

Verejný obstarávateľ: 

Názov a sídlo:  
Mesto Svidník  

Sovietskych hrdinov, 089 33 Svidník 

Názov predmetu zákazky: 
„Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie 

riešenia „Rekonštrukcie bývalej telocvične SOU 

strojárskeho vo Svidníku na športovú halu“ 

Postup zadávania zákazky: Postupom podľa § 117  ZVO 

V Y H L Á S E N I E 

1.  Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky so skráteným názvom 

zadania: „Vypracovanie PD – športová hala“. 

2.  Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet 

zákazky sú pravdivé a úplné. 

3.  Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky 
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 

4.  Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

5.  Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

6.  Vyhlasujem, že nemáme v záujme zadať realizáciu predmetu zákazky alebo jej časti  subdodávateľom.  

 

Uchádzač/Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom predmetu zákazky v 

zmysle podmienok stanovených Verejným obstarávateľom/Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, 

kvalitatívne a iné podmienky dodania služby. Uchádzač/Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými 

odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel  zmluvu o dielo na 

vypracovanie projektovej dokumentácie a splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v 

zmysle osobitných požiadaviek na plnenie. 

 

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

 

 

 

       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby  
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Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke) 

 

N á v r h   n a   p l n e n i e   k r i t é r i í 

 údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“) 

 

Názov a sídlo:  
Mesto Svidník  

Sovietskych hrdinov, 089 33 Svidník 

Názov predmetu zákazky: 
„Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie 

riešenia „Rekonštrukcie bývalej telocvične SOU 

strojárskeho vo Svidníku na športovú halu“ 

Postup zadávania zákazky: Postupom podľa §117  ZVO 

Názov firmy / organizácie: 
 

 

Adresa/sídlo organizácie:  
 

 

IČO // IČ DPH:  IČO: IČ DPH: 

Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):   

Vypracoval (meno a priezvisko):  

Dátum:  

Tel.: // Mobil. tel.: Tel.: Mobil: 

e-mail:  

 

Kritérium č. 1:  - Najnižšia cena za dodávku predmetu zákazky ako celku. 

 

Návrh ponuky uchádzača podľa realizovaných 

postupov VO - Špecifikácia zadania 

Návrh cenovej ponuky v EUR 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH  

„Vypracovanie kompletnej projektovej 

dokumentácie riešenia „Rekonštrukcie bývalej 

telocvične SOU strojárskeho vo Svidníku na športovú 

halu“ 

   

Ponuková cena uchádzača - spolu:    

1.  Prehlasujem, že cena je stanovená podľa ocenenej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej vo výkaze 

výmer. 

2.  Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach ponuky.   

V prípade rozdielnych údajov, som/sme si vedomí, že naša ponuka môže byť zo súťaže vylúčená. 

 

Miesto a dátum: 

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:        

         

 

 

 

                                                                                               ............................................................ 
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Príloha č. 3 – Referenčný list uchádzača - “VZOR“  
 

REFERENČNÝ LIST UCHÁDZAČA - R1 

Názov predmetu zákazky: 

 

Uchádzač / Zhotoviteľ / Dodávateľ / Subdodávateľ 

Názov dodávateľa : 

 

 

 

IČO: 

Zodpovedný projektant: 
M:   

Tel.:  

e-mail: 

Objednávateľ /Odberateľ, Kupujúci/ 

Názov objednávateľa: 

 

 

Štatutár/zástupca objednávateľa: 
M:   

Tel.:  

e-mail: 

Úloha v zmluve: (Správne označiť 

                               Hlavný dodávateľ                             Subdodávateľ 

Zmluvná cena diela: 

bez DPH:    

    s DPH:    

Skutočne realizovaná cena: 

bez DPH:  

    s DPH:  

Popis predmetu zmluvy  

 
(Opísať stručne): 

 
 
 
 
 

 

Potvrdenie o kvalite predmetu zákazky, ktorý je predmetom zmluvy 

 

 

 

(Opísať spokojnosť s dodávkou): 

 

Potvrdenie o dodaní služby vydáva:  

 

 

 

Dátum, pečiatka, podpis odberateľa: 

 

 

 Referenčný rok:                                              ........................., konateľ  

Tel.: +421  
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Príloha č. 4 – Návrh Zmluvy o dielo 

 

NÁVRH 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl., Zákona č. 513/1991Zb.  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Čl. I - Zmluvné strany 

 

1.       Objednávateľ: 

Názov: Mesto Svidník 

Sídlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník  

IČO: 00331023 

Zastúpený: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

Kontaktné miesto: Mestský úrad, Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Kontaktná osoba: Ing. Ľuboš Čepan, vedúci Odboru výstavby, dopravy, životného prostredia 

a regionálneho rozvoja  

Telefón: +421 (0)54 / 4863628, mobil +421 905 166 556, +421 908 369 501 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

 

2.       Zhotoviteľ:   

Obchodné meno:    

Sídlo:    

Zapísaný:            

Zastúpený:  

IČO:   

DIČ :    

IČ DPH:     

Bankové spojenie:  

IBAN:  

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  

- zmluvných:  

- technických:  

 

Čl. II - Predmet zmluvy 

 

2.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa 

vypracuje v šiestich vyhotoveniach /papierových sadách/ a 2 x na CD projektovú 

dokumentáciu (úplná PD aj v elektronickej forme, výkresová a popisná časť vo formáte PDF, 

výkaz výmer a rozpočet vo formáte MS Excel) pre stavebné povolenie a realizáciu stavby:  

“Rekonštrukcia budovy bývalej telocvične SOU strojárskeho vo Svidníku na športovú halu”.   

2.2     Obsah  a  rozsah  DÚR – podľa zákona  č.  50/1976Zb. o  územnom  plánovaní  a stavebnom 

poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.453/2000Z.z., ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona; v rozsahu primeranom k vykonávanému 

dielu.  Minimálne požadovaný rozsah dokumentácie:   

- dodanie projektovej dokumentácie (PD) v tlačenej forme, vrátane rozpočtu a výkazu výmer (6 

ks), 

- dodanie PD vrátane rozpočtu a výkazu výmer v elektronickej forme – PDF, DOC, DWG, 

DGN, 
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- dokumentácia bude obsahovať všetky stavebné objekty, ktoré sú potrebné pre spracovanie 

projektu a realizáciu stavby, vrátane architektonickej štúdie, posúdenia a preriešenia 

súvisiacich technológií a profesií (kúrenie, voda, kanalizácia, elektroinštalácia a pod.), výkaz 

výmer a rozpočet v členení na jednotlivé stavebné objekty a časti PD, 

- v cene bude aj zameranie skutkového stavu celého objektu rekonštrukcie, jeho digitalizácia, 

zabezpečenie všetkých súvisiacich podkladov, 

- cena bude obsahovať aj výkon odborného autorského dozoru (OAD), 

- súčasťou predmetu plnenia budú aj kladné stanoviská k PD od dotknutých inštitúcií (napr. 

RÚVZ, OR HaZZ atď.), v prípade potreby dopravného značenia vyjadrenie dopravného 

inšpektorátu, 

- kvalitou diela sa rozumie dielo vyhotovené v súlade s príslušnou platnou legislatívou, t. j. 

platnými zákonmi, normami a súvisiacimi predpismi a ustanoveniami a Sadzobníkom pre 

navrhovanie cien - UNIKA 2014, 

- dodávateľ vykoná OAD počas realizácie stavby a do skončenia záručnej doby stavebných 

prác stavby, 

- cena za výkon OAD sa bude uplatňovať pomerne podľa rozsahu zhotovovanej stavby voči 

PD, 

- dielo bude dodané odborne spôsobilou osobou v zmysle platnej legislatívy v SR.  

2.3  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené projektové práce prevezme a zaplatí za ich  

zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. III. tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi dojednané 

spolupôsobenie.   

2.4     Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy nebude obsahovať žiadne vady, ktorým sa dalo 

pri vynaložení potrebnej odbornej starostlivosti zhotoviteľa predísť.    

 

Čl. III - Cena predmetu plnenia a platobné podmienky 

 

3.1     Cena za  dielo zhotovenia  predmetu  zmluvy v   rozsahu čl. II. je stanovená dohodou  strán v  

zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena pevná, úplná a záväzná, na základe cenovej 

ponuky zo dňa ……………………predloženej zhotoviteľom vo verejnej súťaži. Prípadné  

práce naviac budú ocenené osobitne a vypracuje sa k nim dodatok ku ZoD.  

        Cena predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. tejto zmluvy predstavuje:  

 

Cena bez DPH: ..........,- €  

DPH:      ............,- € 

Cena s DPH:  ...............,- € , (slovom: .................................................................. eur) 

 

 3.2  Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom po dodaní 

predmetu plnenia. Faktúra sa považuje za doručenú objednávateľovi ak bola doručená ako 

doporučená zásielka, alebo bola osobne prevzatá kontaktnou osobou.  Lehota splatnosti je 30 

kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi za predpokladu, že ju objednávateľ 

schváli. 

3.3    Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. 

3.4    Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zák. č. 222/2004 Z. z.   

 

Čl. IV – Čas plnenia 

 

4.1    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi predmet zmluvy do 120 dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, nasledovne: 

a/ zameranie jestvujúceho stavu a architektonický návrh v termíne do 15 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti zmluvy,  

b/ PD pre stavebné povolenie do 40 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

c/ realizačnú PD dokumentáciu do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
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4.2  V prípade dodania realizačnej PD, bude po dohode zmluvných strán možnosť zmeny 

/predĺženia termínu jej dodania formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

4.3  Ak zhotoviteľ vykoná dielo alebo jeho dohodnutú časť pred dojednaným termínom, 

objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo alebo dohodnutú časť aj v skoršom termíne 

ponúknutom zhotoviteľom.  

 

Čl. V- Miesto plnenia záväzkov 

 

5.1     Miestom  plnenia záväzku je sídlo objednávateľa: Mestský úrad, Sovietskych hrdinov 200/33, 

089 01 Svidník.  

5.2     O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol.     

 

Čl. VI - Zodpovednosť za vady 

 

6.1     Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že po 

dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

6.2    Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projekt v čase ich odovzdania objednávateľovi.   

6.3   Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov 

prevzatých od objednávateľa, ak zhotoviteľ na to písomne upozornil objednávateľa a ten na 

ich použití trval. 

6.4   Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu tejto zmluvy 

objednávateľovi podľa článku IV.  

6.5    V prípade vád v projektovej dokumentácií je zhotoviteľ povinný ich bezplatne odstrániť bez 

zbytočného odkladu.   

 

Čl. VII – Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

 

7.1    Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezodplatne všetky podklady, ktoré má k dispozícii a    

súvisia  s územím prislúchajúcim k predmetu zákazky.   

 

Čl. VIII – Sankcie 

 

8.1    Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela (Čl. IV) je zníženie ceny diela 

o   0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.  

8.2    Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z 

omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.  

8.3    Zmluvná pokuta v zmysle tohto článku je splatná do 15 dní odo dňa jej písomného uplatnenia 

zo strany objednávateľa, pričom ju možno aj kumulovať.    

 

Čl. IX – Vlastníctvo 

 

9.1   Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa a tento ich poskytol 

zhotoviteľovi sa najneskôr v deň odovzdania diela vrátia objednávateľovi.  

9.2.   Vlastnícke právo k dielu nadobúda  objednávateľ jeho riadnym odovzdaním (Čl. IV).    

 

Čl. X – Záverečné a ostatné ustanovenia 

 

10.1   Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce 

z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je 

podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa.  
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10.2   Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. Na požiadanie 

zhotoviteľa, ak zariadenie investorských záležitostí bude vyžadovať konanie v mene 

objednávateľa, je objednávateľ povinný vystaviť zhotoviteľovi včas písomné splnomocnenie.  

10.3  Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami 

zmluvných strán. Prevod a postúpenie zmluvy zo strany zhotoviteľa je možný len s 

predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.  

10.4  Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v súlade s § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje 

najmä jeho omeškanie s riadnym a včasným odovzdaním diela a tiež strata oprávnenia na 

výkon činnosti v zmysle predmetu zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom jeho doručenia 

druhej zmluvnej strane.   

10.5 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.  

10.6 Doručovanie: zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak sa posiela adresátovi 

doporučene prostredníctvom pošty a vráti sa ako neprevzatá odosielateľovi. Za deň doručenia 

sa považuje deň nasledujúci po dni vrátenia neprevzatej zásielky odosielateľovi.  

10.7  Táto  zmluva  je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch, z  ktorých  obe zmluvné  strany obdržia 

po dva rovnopisy.  

10.8   Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.     

 

           

 

          V …………………., dňa .....................                 V  ........................., dňa: ...............    

 

 

 

 

 

 

 

           Objednávateľ:                                                                                    Zhotoviteľ:   

 

 

 

 

 

 

 

_________________________                                                              ____________________  

 
 

 
 
 
 

 


