Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Č. ASM-315-5/2019
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na zabezpečenie zhotoviteľa prác, podľa
§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava –
zastúpené: Agentúra správy majetku
Sídlo: Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
IČO: 308 455 72
IČ DPH: SK2020947698
Kontaktná osoba pre veci organizačné: Ing. Alena ŠIMKOVÁ
Telefón: 0960/327 517, e-mail: alena.simkova@mod.gov.sk
Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Ján VRÁBLIK
Telefón: 0960/327 558, e-mail: jan.vrablik@mil.sk.
2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:
Turecký Vrch – vybudovanie vodovodu - prívodného potrubia pitnej vody
– realizácia prác, ev. zn. 55 90 091
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výmena existujúceho rozvodu vodovodu vo vojenskom
výcvikovom priestore Turecký Vrch. Cieľom rekonštrukcie je vymeniť uvedenú časť
vodovodu, nachádzajúcu sa v zemine ktorá je skorodovaná, zanesená a poruchová za
novú. Rekonštrukcia vodovodu rieši výmenu potrubia v úseku o celkovej dĺžke 649,59
m. Súčasťou výmeny je aj osadenie dvoch prefabrikovaných betónových šácht a
úprava vody v šachte. Rekonštrukcia bude realizovaná v jednej etape. Potrubie bude v
čo najväčšej miere vedené v jestvujúcej trase.
Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, v súlade s platným
oznámením k ohláseniu stavebných úprav.
Projektovú dokumentáciu vypracovala firma: MASPLAN s.r.o., SNP 20,
908 73 Veľké Leváre
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:
Práca v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.
Bližšia špecifikácia pre dodanie diela je zapracovaná v obchodných podmienkach
verejného obstarávateľa (návrh zmluvy o dielo), ktoré sú súčasťou tejto výzvy.
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45232151-5 Stavebné práce na celkovej údržbe vodovodov.
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2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je
rozdelený na časti.
2.6 Miesto vykonania stavebnej práce:
Kasárne VVP, katastrálne územie Turecký Vrch.
2.7 Termín vykonania predmetu zákazky:
Do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Predpokladaná hodnota zákazky:

73 808,66 € bez DPH.

4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17. apríla 2019 o 11,00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť listinne na adresu verejného obstarávateľa:
a) poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava
b) osobne (kuriér): Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku (II. poschodie – podateľňa,  0960 327 528)
Za kasárňou 3
832 47 Bratislava
Pri predkladaní ponúk v listinnej forme záujemca vloží ponuku v zmysle tejto výzvy do
samostatného obalu. Obal musí byť uzavretý a zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu
a obsahovať údaje:
* adresu verejného obstarávateľa,
* adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla /miesta/ podnikania),
* označenie „SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“
* označenie heslom pre daný návrh: „Turecký Vrch – vybudovanie vodovodu - prívodného
potrubia pitnej vody“ – real.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk bude uchádzačovi vrátená
neotvorená.
5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk a to len
u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
V prípade, že cenové ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a ak ani jedna ponuka
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nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.
6. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
6.1 Kópiu dokladu o oprávnení na vykonanie požadovaných prác, v ktorom musí byť
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky,
ktorým môže byť:
6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverené fotokópie dokladov.
6.2 Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu (príloha č. 4 tejto výzvy).
Pri predložení ponuky uchádzač predloží originál dokladu.
6.3 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (príloha č. 5 tejto výzvy).
Pri predložení ponuky uchádzač predloží originál dokladu.
6.4 Platný doklad o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, v
rozsahu: stavbyvedúci.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.
6.5 V prípade, ak uchádzač bude realizovať stavebné dielo za pomoci subdodávateľov,
predloží aj konečný zoznam všetkých subdodávateľov (príloha č. 3 tejto výzvy).
Pri predložení ponuky uchádzač predloží originál dokladu.
6.6 Právnická osoba – musí vlastniť platné Oprávnenie na montáž a OPaOS VTZ
elektrických vydané oprávnenou organizáciou podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. o
bezpečnosti práce a vyhl. 508/2009 Z. z. MPSVaR na firmu a § 24 revízny technik
podľa vyhlášky 508/2009 Z. z. na osobu.
Fyzická osoba - musí vlastniť platné Osvedčenie o odbornej spôsobilosti VTZ
elektrických vydané oprávnenou organizáciou na osobu podľa § 16 zákona č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti práce a vyhl. 508/2009 Z. z. MPSVaR § 24 revízny
technik.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len fotokópiu dokladu.
6.7 Úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy povinne podá Vyplnenú žiadosť o vydanie
OPRÁVNENIA na činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách
Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3
písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky, podľa §
14 ods.1 písm. a), ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci, podľa predpisu Všeob-21-2 a Nariadenia ministra obrany SR č. 46/2009 o
inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v rezorte MO SR v znení
Nariadenia ministra obrany SR č. 71/2013.
Uchádzač, ktorý už má takéto oprávnenie, predloží jeho fotokópiu a už nemusí
predkladať iné doklady podľa bodu 6.6 tejto výzvy.
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7. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1 Doklady podľa bodov 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5 a 6.6. tejto výzvy.
7.2 Cenovú ponuku vyhotovenú podľa prílohy č. 1 k tejto výzve.
Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených
s dodaním stavebných prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, doprava,
zneškodnenie odpadu, atď.).
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť
prihliadať. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť
doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva). Uchádzač
predloží iba jednu cenovú ponuku.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH.
9. Obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Úhrada za predmet zákazky bude
realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu
verejného obstarávateľa po dodaní predmetu zákazky na základe zmluvy. Preddavok sa
neposkytuje. Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 2 k tejto výzve.
10. Doplňujúce informácie:
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.
Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom
jazyku, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky, ak:
* nebola predložená žiadna ponuka,
* ani jeden uchádzač nesplnil podmienky tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky, ak:
* sa zmenili okolnosti, za ktorých bola táto výzva zverejnená,
* celková hodnota predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Dorozumievanie
medzi komisiou a uchádzačmi v priebehu vyhodnocovania ponúk sa bude uskutočňovať
elektronicky, emailom, poštou.
Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma,
neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie zmluvy. Uzavretá zmluva nesmie byť
v rozpore s obchodnými podmienkami (príloha č. 2 k tejto výzve) a úspešnou ponukou.
4

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným ako
druhým v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom.
Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže
verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.
Obhliadka: záujemcovi sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia tak, aby
si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu
spracovania ponuky. Obhliadka sa uskutoční dňa 10.4.2019. Zraz účastníkov bude o 10,00
hod. pred vstupom do kasární VÚ 1037 Turecký Vrch (prístupová cesta z obce Jablonové ).
Kontaktná osoba: p. Daniel LUČANSKÝ, tel. 0960/389 031; 393 239; mob. 0903 820 367
e-mail: daniel. lucansky@mil.sk.
Uchádzač, ktorý má záujem, môže si vyžiadať kompletnú PD elektronickou poštou na
e-mail: alena.simkova@mod.gov.sk, táto mu bude elektronickou formou aj bezodkladne
odoslaná späť.
Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si
uchádzači hradia v plnej výške.

Prílohy :
č.1 - špecifikácia prác na vypracovanie cenovej ponuky – 4 listy
č.2 - obchodné podmienky – 9 listov
č.3 - zoznam subdodávateľov – 1 list
č.4 - čestné vyhlásenie podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona – 1 list
č.5 - čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa § 23 zákona – 1 list

V Bratislave, dňa 29. marca 2019
Spracovateľ:
................................................................

Schválil:
........................................................................

Ing. Alena ŠIMKOVÁ

JUDr. Ivan HANIC
riaditeľ ASM
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Príloha č. 1 k výzve č. ASM-315-5/2019
Cenová ponuka na zákazku:
„Turecký Vrch – vybudovanie vodovodu - prívodného potrubia pitnej vody“
– realizácia prác
Uchádzač: ........................................................................
Adresa: ............................................................................
IČO:..................................................
Kontaktná osoba : .............................................................................................................
 .................................................................
č.

1
2

3
4
5

6

7
8
9

10
11
12

13
14

e-mail ........................................................

Kód položky Názov

množstvo

PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
272
11310-6241
Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov
27/2*6 = 81,000
221
11310-7112
Odstránenie podkladov alebo krytov z
kameniva ťaž. hr. 100-200 mm, do 200 m2
(14+10+8)*1,3 = 41,600
221
11310-7132
Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu
prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2
272
11900-1421
Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov
651/3 = 217,000
001
13000-1101
Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti
podzem. vedenia
676*0,2 = 135,200
272
13090-1123
Búranie konštrukcií v hĺbených výkopoch
muriva železobetonového alebo predpätého
"šachta"
1,5*2*0,2*2+2*1,5*1,8*0,2+2*2,0*1,8*0,2 =
3,720
272
13120-1201
Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3
4,2*2,7*2,5+2,8*2,7*2,5 = 47,250
272
13120-1209
Príplatok za lepivosť horn. tr. 3
001
13220-1202
Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100
do 1 000 m3
"70% strojne a 30% ručne" 650*1,3*0,8 =
676,000
272
13220-1209
Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š.
do 200 cm
272
13221-1201
Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne
272
15110-1201
Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl.
do 4 m
2*(4,2+2,7+2,8+2,7)*2,5 = 62,000
272
15110-1211
Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl.
do 4 m
001
15110-1301
Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia
hĺbka do 4 m

6

m.j.

81,000 m2
41,600 m2

41,600 m2
217,000 m
135,200 m3

3,720 m3

47,250 m3
47,250 m3
473,200 m3

473,200 m3
202,800 m3
62,000 m2

62,000 m2
47,250 m3

Jed. cena
bez DPH

Cena spolu
bez DPH

15

001

15110-1311

16

272

16250-1102

17

272

17120-1201

18

001

17410-1002

19

001

17510-1101

20
21

MAT
001

583 371970
17510-1109

22

23

24

25

26

27
28
29

30

31
32

33
34

35
36
37

Odstránenie rozopretia stien príložného paženia
hĺbka do 4 m
Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m
horn. tr. 1-4
Uloženie sypaniny na skládku
"vytlač. kubatúra - výkopy"
208+78,292+0,972+1,458 = 288,722
"šachty" 1,8*1,5*2+2,2*1,5*2 = 12,000
Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov
alebo okolo objektov nad 100 do 1000m3
676+47,25-300,072 = 423,178
Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny
650*0,8*0,4 = 208,000
Štrkopiesok 0-32 N1
Obsyp potrubia príplatok za prehodenie
sypaniny

2 - ZÁKLADY
011
27033-1503

Prestup potrubia vonk.pr. 78-111 mm cez steny
šachiet
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
271
45157-2111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope
z kameniva drobného ťaženého
0,972/0,1*0,03 = 0,292
650*0,8*0,15 = 78,000
271
45157-3111
Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope
z piesku a štrkopiesku
(3,3*1,8+2,1*1,8)*0,1 = 0,972
271
45231-1141
Podkladové dosky z betónu prostého tr. C
16/20 v otvorenom výkope pod potrubie
0,15*0,972/0,1 = 1,458
271
45235-1101
Debnenie podkladových dosiek a sedlových
lôžok pod potrubie v otvorenom výkope
2*(3,3+1,8+2,1+1,8)*0,15 = 2,700
5 - KOMUNIKÁCIE
221
56426-1111
Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm
221
58113-2111
Kryt cementobetónový komunikácií skupiny I a
II hr. 200 mm
272
58412-1111
Osadenie cest. panelov zo železobetónu do
lôžka z kameniva hr. do 40 mm
8 - RÚROVÉ VEDENIA
271
85224-2121
Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových
prírubových do 1 m v otvorenom výkope DN
80
MAT 552 521160
Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka
250
271
85724-2121
Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na
potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN
80
MAT 552 557501
Koleno prírubové s pätkou DN 80 tvárna liatina
271
85726-2121
Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na
potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN
100
MAT 552 555640
Prechod prírubový DN 100/80
MAT 552 559102
Príruba zaslepovacia DN 100 tvárna liat.
271
87125-2111
Montáž potrubia z rúr HDPE zvár.
SDR11/PN16 D 110x6,6
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47,250 m3
300,722 m3
300,722 m3

423,178 m3

208,000 m3
208,000 m3
208,000 m3

4,000 kus

78,292 m3

0,972 m3

1,458 m3

2,700 m2

41,600 m2
41,600 m2
81,000 m2

2,000 kus

2,000 kus
2,000 kus

2,000 kus
3,000 kus

2,000 kus
1,000 kus
649,590 m

38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

61
62
63
64
65
66
67

68
69
70
71
72

Potrubie vodovodné HDPE - 110x6,6x12000 2010110
271
87725-1121
Montáž tvaroviek na potrubí PE v otvorenom
výkope, zvárané DN 110
MAT 286 3A4403 Nákružok lemový EFL 615 419 d/DN 110/100
MAT 286 3A4809 T-kus 90° d 110
271
89124-1111
Montáž vodovodných posúvačov v otvorenom
výkope alebo šachte so zemnou súpravou DN
80
MAT 286 3M4756 Súprava zemná teleskopická
MAT 422 243560
Posúvač S20-118-610 P1 DN 80
271
89124-7111
Montáž hydrantov podzemných DN 80
MAT 422 735890
Hydrant podzemný DN 80 PN10 CSN
271
89227-1111
Tlaková skúška vodovodného potrubia DN 100
alebo 125 a skúška tesnosti
271
89227-3111
Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného
potrubia DN 80-125
271
89237-2111
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia
DN do 300
271
89442-1132
Osadenie prefa vodomerných šachiet
MAT 436 1E0207
Šachta kontrolná 1200x900x1500
MAT 436 1E0208
Šachta úpravy vody 2500x900x1500
271
89910-3111
Osadenie poklopov liatinových, oceľových s
rámom nad 100 do 150 kg
MAT 552 431110
Poklop ťažký s rámom 600x600 104kg
271
89940-1112
Osadenie poklopov liatinových posúvačových
MAT 422 913520
Príklop Y4504-posúvačový
271
89940-1113
Osadenie poklopov liatinových hydrantových
MAT 422 914520
Príklop Y4522-hydrantový
272
89973-1111
Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D do 150
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
272
91973-5124
Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo
podkladu hr. 150-200 mm
2*(14+10+8) = 64,000
013
96901-1131
Vybúranie vedenia vodovodného, DN do 125
mm
221
97908-4216
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu
do 5 km
221
97908-4219
Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt
nad 5 km
221
97908-7213
Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný
prostriedok
221
97909-4441
Očistenie vybúraných cestných panelov s
pôvodným vyplnením škár kamenivom
272
97913-1410
Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.
-z demol.vozoviek "O"-ost.odpad
271
99827-1101
Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho
vodovodného a kanalizačného potrubia
PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 ELEKTROMONTÁŽE
921
21004-0512
Ukončenie vodiča svorkovaním
MAT 345 642D086 Svorkovnica prístrojová
921
21010-0138
Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači
na svorky, zapojenie 4x 10-16 mm2
921
21012-0002
Montáž poistky , komplet, vrátane zapojenia
MAT 358 5691E81 Poistková patróna PNA2 35AgG
MAT

286 1D0108
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659,334 m
14,000 kus
11,165 kus
3,045 kus
2,000 kus

2,000
2,000
2,000
2,000
649,590

kus
kus
kus
kus
m

649,590 m
2,000 kus
2,000
1,000
1,000
2,000

kus
kus
kus
kus

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
649,590

kus
kus
kus
kus
kus
m

64,000 m

649,590 m
97,167 t
583,002 t
97,167 t
81,000 m2
97,167 t
564,107 t

8,000 kus
8,000 kus
8,000 kus
3,000 kus
3,000 kus

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101

Montáž rozvodnice
Rozvodnica zásuvková SCAME typ D
331.1001-4, IP44
921
21019-0009
Dokončovacie práce na rozvádzačoch
921
21081-0054
Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY
4x10
921
99021-0192
Presun hmôt pre M 21 do 1000 m
921
99021-0199
Presun hmôt pre M 21 každých ďal. 1000 m
900
99999-9005
Konštrukcie a práce montážne, HZS T5 demontáž pôvodnej elektroinštalácie
900
99999-9006
Odborná prehliadka a odborná skúška VTZ
elektrického (Revízia)
MAT 341 203M250 Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10
M35 - 164 MONTÁŽ ČERP., KOMPRES. A VODOHOSP. ZAR.
935
35038-0034
Montáž : Dávkovacia stanica
MAT 426 5404400 Potrubný filter WFH, dávkovanie WDS,
prietokomer, vysielač, ventil, sacia zostava,
nádrž, vaňa, mixer,
935
35038-0035
Zaškolenie, uvedenie do prevádzky
MAT 999 990360
Doprava materiálu
MAT 426 610000
Meracie sady, prevádzkové chemikálie
M46 - 202 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXT. MONTÁŽACH
946
46020-0175
Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm]
946
46042-0386
Zriadenie kábl lôžka š.40cm, piesok, bet dosky
50x20x4 [cm]
MAT 592 132520
Doska betónová 50x20x3,5
946
46049-0012
Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky
33cm
MAT 283 230292
Výstražná PVC-P fólia hr.0,60mm,š.30cm s
potlačou červená-silnoprúd káble
946
46056-0175
Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm]
946
46062-0013
Provizórna úprava terénu, zemina tr.3
946
46068-0042
Prerazenie murivom v betón múre hrúbky
30cm
946
99046-0192
Presun hmôt pre M 46 do 1000 m
946
99046-0199
Presun hmôt pre M 46 každých ďal. 1000 m
Vytýčenie existujúcich IS pred začatím stavby
(elektr.)
Likvidácia odpadu
Porealizačné geodetické zameranie /3 výtlačky/
Laboratórne skúšky pitnej vody na zistenie
koncentrácie železa, zákalu a zostatkového
chlóru
Laboratórne skúšky pitnej vody v rozsahu
minimálnej analýzy podľa prílohy č. 2
Vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o
požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality
pitnej vody.
921
MAT

21019-0006
357 554E128

1,000 kus
1,000 kus
1,000 kus
10,000 m
%
%
8,000 hod
1,000 kpl
10,000 m
1,000 kus
1,000 kus

16,000 hod
%
1,000 kpl
7,000 m
7,000 m
13,000 kus
7,000 m
7,000 m
7,000 m
7,000 m2
1,000 kus
%
%
1,00 kpl
1,00 kpl
1,00 kpl
1,00 kpl

1,00 kpl

Celková rekapitulácia ceny:
Cena za dielo celkom bez DPH
.......................€
DPH 20%
.......................€
Cena za dielo celkom vrátane DPH .......................€
.....................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)
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Príloha č. 2 k výzve č. ASM-315-5/2019
Poznámka: v rámci ponuky uchádzač zmluvu nepredkladá !
Zmluva o dielo č. ASM-315/2019
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
Článok I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ
Sídlo
V zastúpení

: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
: Mgr. Dagmar ŠALÁTOVÁ – riaditeľka Úradu
správy majetku štátu MO SR – dočasne preložená
: 30845572
: SK2020947698
: Štátna pokladnica
: SK50 8180 0000 0070 0017 1215

IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
IBAN

(ďalej len „objednávateľ“)
1.2

Zhotoviteľ - obchodné meno
Sídlo podnikania
Konajúci
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
IBAN
Číslo telefónu a e-mail
Register

:
:
:
:
:
:
:
:
:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej len „zmluvné strany“)

1.3

1.4

1.5

Za objednávateľa v rámci vykonávania diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo
veciach:
a) zmluvných: Mgr. Dagmar ŠALÁTOVÁ – riaditeľka Úradu správy majetku štátu MO SR,
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, tel. 0960/322 817,
b) technických: JUDr. Ivan HANIC – riaditeľ Agentúry správny majetku, tel. 0960/327 510,
c) kontroly prác, preberania diela, fakturácie a reklamácií: Ing. Ján VRÁBLIK, tel. 0960/327558,
odborný referent – špecialista Agentúry správy majetku - technický dozor.
Za zhotoviteľa v rámci vykonávania diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo
veciach:
a) zmluvných: ...........
b) technických: .....................
c) kontroly prác, odovzdania diela, fakturácie a reklamácií: ............................
Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade s § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
Článok II. Predmet zmluvy

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykoná pre objednávateľa
vybudovanie prívodného potrubia pitnej vody v areáli VVP Turecký Vrch, a to podľa podmienok
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2.2
2.3

2.4

tejto zmluvy ako aj:
a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby predloženej objednávateľom,
b) podľa podmienok stanovených v oznámení k ohláseniu stavebných úprav vydanom Stavebným
úradom MO SR pod č. ÚPROŠ-E10/1-203/2018-HL150 zo dňa 19.11.2018,
c) podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v prílohe č.1, ktorá je
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy,
d) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej
len „skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z. z.
o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“),
e) podľa vecného a časového harmonogramu prác podľa bodu 3.4 tejto zmluvy
(ďalej len „dielo“).
Názov diela: ev. zn. 55 90 091 „Turecký Vrch – vybudovanie prívodného potrubia pitnej
vody“.
Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela vykonať komplexné skúšky predpísané normami a
projektovou dokumentáciou stavby, vypracovať a dodať príslušnú dokumentáciu potrebnú k
riadnemu užívaniu diela podľa článku VII. bodu 7.4 a 7.5 tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo (vrátane skúšok) prevezme a zaplatí zmluvne
dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými
v článku V. tejto zmluvy.
Článok III. Čas, spôsob a miesto plnenia

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a objednávateľovi odovzdá v termíne:
do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Objednávateľ písomne (emailom alebo poštou) vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska
najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa nedohodnú
oprávnené osoby zmluvných strán uvedené v článku I. bode 1.3 a 1.4 tejto zmluvy písomne inak.
Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať v deň určený v písomnej výzve a začať bezodkladne
vykonávať dielo. Pod pojmom bezodkladne sa pre účely tejto zmluvy rozumie do 3 pracovných dní
od prevzatia staveniska.
Deň odovzdania a prevzatia staveniska sa považuje za deň začatia stavebných prác. Pri odovzdaní
staveniska objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu stavby pre účely
realizácie diela v dvoch vyhotoveniach v tlačenej podobe.
Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v pracovnom čase od 7,00 do 15,00 hod. Zmenu
pracovného času je možné dohodnúť písomne s vedúcim Strediska prevádzky objektov Bratislava,
Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, (ďalej len „SPO Bratislava“).
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- vypracovať skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 7
pracovných dní od účinnosti tejto zmluvy;
- vypracovať podrobný vecný a časový harmonogram prác (ďalej len „harmonogram prác“)
a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 7 pracovných dní od
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodaním skúšobného plánu a harmonogramu prác po dobu
omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska a/alebo projektovej dokumentácie stavby podľa
bodu 3.2 tejto zmluvy. Harmonogram prác bude obsahovať okrem iného čiastkové termíny prác
vykonávaných subdodávateľmi. Harmonogram prác bude priebežne spresňovaný a vyhodnocovaný.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania a odovzdania
diela uvedenom v článku II. bode 2.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti
na strane objednávateľa, alebo objektívne dôvody, ktoré zhotoviteľ nedokáže žiadnym spôsobom
ovplyvniť (nevznikli jeho zavinením). O týchto skutočnostiach je povinný objednávateľa písomne
(emailom na adresu xxxx@xxxx) alebo poštou informovať a to bezodkladne. Za takúto skutočnosť
sa nepovažuje nemožnosť dodať tovar potrebný na vykonanie diela, ak nedôjde preukázateľne k
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3.6
3.7

3.8

jeho výpadku vo výrobe alebo na relevantnom trhu. V takomto prípade má zhotoviteľ právo na
predĺženie lehoty na vykonanie a odovzdanie diela o lehotu, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje
s lehotou, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti vzniknuté
na strane objednávateľa, alebo z iných objektívnych dôvodov. Dĺžku lehoty, o ktorú sa čas na
vykonanie a odovzdanie diela predlžuje, si zmluvné strany dohodnú písomným dodatkom k zmluve.
Uvedené neplatí, ak zhotoviteľ nedodrží oznamovaciu povinnosť.
Miesto vykonania diela: Kasárne VVP, katastrálne územie Turecký Vrch.
Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo
riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so
zmluvnými podmienkami, s príslušnými technickými normami a odovzdané objednávateľovi
preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (ďalej len „preberací protokol“)
podľa súpisu vykonaných prác a dodávok (ďalej len „súpis vykonaných prác“), podpísaným
oprávnenými osobami zmluvných strán.
Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu diela sa môžu uskutočniť len na základe písomného
dodatku.
Článok IV. Cena

4.1

4.2

4.3

4.4

Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán a je v súlade s ustanoveniami zákona NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka
zhotoviteľa, ktorá je obsahom prílohy č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za
vykonanie diela zahŕňa všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním zhotoviteľovi vzniknú
a primeraný zisk.
Zmluvné strany dohodli cenu za dielo nasledovne:
Cena bez DPH
............ €
DPH 20%
............ €
Cena celkom s DPH
............ €
Slovom: .................................................. eur.
DPH odvedie objednávateľ.
V prípade potreby vykonania prác naviac alebo iných zmien týkajúcich sa dohodnutých prác podľa
tejto zmluvy, ktoré bude požadovať objednávateľ alebo ktoré zhotoviteľ nemohol pri vynaložení
odbornej starostlivosti v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na cenu alebo
na dobu realizácie diela, je možné ich vykonať len na základe vopred uzatvoreného písomného
dodatku k tejto zmluve a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a/alebo Obchodným
zákonníkom. Cena prác naviac, ktoré sú ocenené v prílohe č. 1 tejto zmluvy bude stanovená
rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny diela podľa tejto zmluvy a prílohy č. 1 tejto zmluvy po
vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne
oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác naviac, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky
predvídať, spolu s cenovou ponukou formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve,
resp. iný návrh zmeny zmluvy týkajúci sa prác alebo ceny predložený inak ako je dohodnuté v tejto
zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.
Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, ktoré vykoná bez písomného dodatku alebo rozdielne od týchto
zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1

Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturácii v rozsahu prác a dodávok materiálu
realizovaných za kalendárny mesiac. Podkladom pre fakturáciu budú súpisy vykonaných prác ,
ktoré budú objednávateľovi predložené najneskôr k poslednému pracovnému dňu príslušného
kalendárneho mesiaca. Súpis vykonaných prác bude obsahovať najmä množstvo merných
jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou projektovej dokumentácie
stavby. Zhotoviteľ k faktúre priloží fotodokumentáciu zakrytých konštrukcií a postupov, ktoré
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5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7

budú pre následnú kontrolu objednávateľa neprístupné a doklad o likvidácií stavebného odpadu
vystavený a potvrdený prevádzkovateľom, príp. zariadením na zhodnocovanie a/alebo
zneškodňovanie odpadov/nebezpečných odpadov v súlade s platnými predpismi.
Súpis vykonaných prác bude odsúhlasený a potvrdený podpisom technického dozoru
objednávateľa. Ak bude mať súpis vykonaných prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na
prepracovanie.
Faktúry vyhotoví zhotoviteľ v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov a musia obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1. tohto
zákona. Úhrady budú vykonané bezhotovostným platobným stykom.
Povinnosť priznať a odviesť daň prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa v súlade s ustanovením
§ 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov. Zhotoviteľ vyhotoví pre objednávateľa faktúru bez dane z pridanej hodnoty, a na faktúre
uvedie aj slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“.
Splatnosť každej faktúry zhotoviteľa je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi na adresu:
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná (napr.
budú chýbať prílohy), objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na prepracovanie najneskôr v posledný
deň jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota
jej splatnosti začne plynúť
dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.
Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za dielo maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela. Na
zvyšok celkovej ceny diela (10 %) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po preberacom konaní
a po odstránení prípadných vád a nedorobkov. Prílohou konečnej faktúry bude súpis vykonaných
prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a preberací protokol
potvrdený oprávnenými osobami zmluvných strán. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje
dodatočné nároky na úpravu celkovej ceny diela.
Článok VI. Práva a povinnosti zmluvných strán

6.1

6.2

6.3

Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi SR, najmä s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“), zákona o verejných prácach a príslušnými technickými predpismi
a normami. Zhotoviteľ je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri vykonávaní
diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré
spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v
znení neskorších predpisov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov
s ich osobnými údajmi (v rozsahu meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu), ktorí sa budú
podieľať na vykonaní diela, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel vozidiel
z dôvodu zabezpečenia vstupu do objektu.
Zhotoviteľ poučí svojich pracovníkov o tom, že poskytol predmetné osobné údaje objednávateľovi
za uvedeným účelom. Objednávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu zhotoviteľ poskytne
bude náležite chrániť a spracúvať výlučne len za účelom plnenia svojich záväzkov uvedených v
tejto zmluve a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Poskytnuté
osobné údaje sa objednávateľ zaväzuje vymazať do 5 dní od zániku tejto zmluvy.
Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v zmysle čl. III. tejto zmluvy a poskytne
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zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas vykonávania diela. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví
zápisnica podpísaná oboma zmluvnými stranami.
Objednávateľ bude vykonávať technický dozor stavebníka nad vykonávaním diela a nad
dodržiavaním zmluvných podmienok.
Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru, v ktorom bude dielo vykonávané, za jeho
zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného
zákonníka.
V prípade potreby zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s SPO Bratislava, v ktorej bude určené
odberné miesto vody a elektrickej energie, a budú v nej dohodnuté podmienky odberu médií
a refundácie nákladov za odber elektrickej energie a vody spotrebovanej pri vykonávaní diela. Za
prípadné porušenie týchto podmienok a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
Zhotoviteľ je prostredníctvom svojich pracovníkov povinný zabezpečovať ochranu priestorov a
ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č.
314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za plnenie opatrení v oblasti
ochrany pred požiarmi pri vykonávaní diela zodpovedá zhotoviteľ a za ich prípadné porušenie a
vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie stavebných prác v stavebných objektoch a priestoroch
objednávateľa v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády č.
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a v
plnom rozsahu zodpovedá:
- za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia svojich pracovníkov pri práci a v tejto
súvislosti za plnenie povinností vyplývajúcich z uvedených právnych predpisov, zákona č.
311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a právnych predpisov vydaných na
ich základe, alebo iných predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci (ďalej len „BOZP“).
Zhotoviteľ preukáže preškolenie svojich pracovníkov z BOZP a požiarnej ochrany (ďalej len
„PO“) predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou zo školenia a osvedčením lektora, ktorý
školenie vykonal objednávateľovi a to najneskôr do dňa odovzdania staveniska objednávateľom.
Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, PO, kvality prác, dodržiavania
stanovených technických noriem a technologických postupov poverenými zamestnancami
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať všetky platné zásady a
povinnosti v oblasti PO, BOZP, a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných právnych
predpisov a interných predpisov a pokynov objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne
oboznámený. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu zhotoviteľ.
Zhotoviteľ určí hlavného koordinátora zabezpečenia BOZP v mieste vykonávania diela. Zhotoviteľ
je povinný poučiť svojich pracovníkov o dodržiavaní uvedených predpisov a pokynov.
Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia
alebo zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe
registrácie - odpady kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného
príslušným Okresným úradom. Prepravu odpadu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou,
ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas na prepravu odpadov. Objednávateľovi je povinný
odovzdať doklady (vážne lístky, sprievodný list) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad
odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v mene objednávateľa.
Zhotoviteľ prednostne využije upravený stavebný a demolačný odpad, stavebné materiály
a výrobky zo zhodnoteného odpadu (materiálovo alebo energeticky) za podmienok, že spĺňajú
funkčné a technické požiadavky (UV č. 212/69 úloha B3, opatrenie č. O.88 a UV 562/14.10.2015).
Zhotoviteľ poveruje vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO: ................
Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť
stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti,
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6.15
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vyplývajúce z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umožniť objednávateľovi
kontrolovať vykonávanie diela a nahliadnuť do stavebného denníka.
Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyplývajúcej z
technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom
zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do dvoch pracovných dní.
Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený skontrolovať časť vykonaných prác diela, ktoré budú v ďalšom
postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne
technický dozor objednávateľa (záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým
oznámením) najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s
dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zákonníka.
Článok VII. Odovzdanie a prevzatie diela

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním v mieste
vykonania diela. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť termín odovzdania
prevzatia diela osobe oprávnenej konať za objednávateľa vo veciach technických v zmysle
zmluvy najneskôr päť dní vopred.
Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok
predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné
zavinením zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované po odstránení vád v dohodnutom
termíne na jeho náklady.
Tri dni pred začatím preberacieho konania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi správu o
odbornej prehliadke a odbornej skúške elektroinštalácie a elektrického zariadenia, zápis o úspešne
vykonanej celkovej tlakovej skúške potrubia, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých
zariadení vrátane certifikátu štátnej skúšobne na rúry a tvarovky, záručné listy dodávok,
dokumentáciu o zhode výrobkov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. O odovzdaní a
prevzatí diela zmluvné strany spíšu preberací protokol, v ktorom objednávateľ okrem iného
zhodnotí kvalitu vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní
s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie
objednávateľa, že odovzdané dielo preberá. Ak objednávateľ dielo neprevezme, uvedie
v preberacom protokole dôvody jeho neprevzatia. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky
na vlastné náklady v zmysle § 12 zákona o verejných prácach.
Zhotoviteľ vykoná porealizačné geodetické polohopisné a výškopisné zameranie novej trasy
vodovodu pred zásypom v plnom rozsahu v súradnicovom systéme S-JTSK a vo výškovom
systéme Bpv. Zameranie bude autorizačne overené v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii
a kartografii v znení neskorších predpisov a objednávateľovi bude odovzdaný v troch
vyhotoveniach.
Po ukončení diela zhotoviteľ vráti objednávateľovi zapožičané dve vyhotovenia projektovej
dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia diela a odovzdá ich aj v dvoch
vyhotoveniach na CD nosiči. Zároveň odovzdá objednávateľovi kópie zápisov zo stavebného
denníka.
Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne, ktorý určí objednávateľ v preberacom
protokole.
Článok VIII. Zručná doba a reklamácie

8.1
8.2

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a za vady, ktoré
má v čase jeho prevzatia.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy vrátane skúšok v súlade s
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8.4

8.5
8.6

8.7
8.8

príslušnými technickými predpismi a technickými normami.
Záručná doba na stavebnú časť riadne vykonaného diela je 60 mesiacov v zmysle § 12 ods. 1
písm. b) bod 4 zákona o verejných prácach. Záručná doba na dodané technologické zariadenia,
materiál a stavebné výrobky je 24 mesiacov, ak výrobca neposkytuje dlhšiu záručnú dobu. Záruka
začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby
sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád t. j. doručením písomného
oznámenia o vadách (ďalej len „reklamácia“). Za vadu diela prípadne jeho časti sa považuje najmä
odchýlka diela alebo jeho časti od projektovaných parametrov, parametrov v sprievodnej
dokumentácii, alebo nesplnenie parametrov vyžadovaných stavebným povolením alebo
legislatívou platnou v čase podpisu tejto zmluvy.
Zjavné vady diela, uvedené v preberacom protokole, zmluvné strany nepovažujú za konečnú
možnosť reklamácie zjavných vád a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela
objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ vykoná
prehliadku diela po jeho prevzatí a zjavné vady neuvedené v protokole môže písomne (emailom
na adresu xxxx@xxxx) alebo poštou reklamovať do 10 pracovných dní od prevzatia diela.
Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a
požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
Reklamáciu skrytých vád je objednávateľ oprávnený písomne uplatniť do uplynutia záručnej
doby. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 428 Obchodného zákonníka. Zhotoviteľ
je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a vady odstrániť v čo najkratšom technicky
možnom čase, najneskôr do 30 kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. Havarijné stavy je
povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom a do 24 hodín začať s
prácami na odstránení havárie. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady. Ak
zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ
prostredníctvom iného zhotoviteľa na náklady zhotoviteľa.
Nároky objednávateľa z vadného plnenia sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka.
Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené objednávateľovi počas vykonávania
diela. Zhotoviteľ je povinný uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo zaplatiť
spôsobenú škodu v celom rozsahu.
Článok IX. Sankcie a predčasné ukončenie zmluvy

9.1
9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

9.7
9.8

Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko a/alebo nezačne vykonávať dielo podľa bodu 3.2. tejto
zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- €.
Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela v zmysle bodu 3.1. tejto zmluvy, je povinný
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý
(i začatý) deň omeškania, až do jeho prevzatia objednávateľom.
Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v preberacom
protokole, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 100,- € za každý (i začatý) deň omeškania, až do
ich odstránenia.
Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s vyprataním staveniska, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu
100,- € za každý (i začatý) deň omeškania.
Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela (počas záručnej doby) v lehote podľa čl. VIII. bodu 8.6
tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý (i začatý) deň
omeškania.
Ak zhotoviteľ nedokončí dielo bez porušenia povinností objednávateľa, je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny ešte nevykonaných prác podľa
položkového rozpočtu.
Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z
omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka za každý deň omeškania.
Dohodnuté sankcie sú zmluvné strany povinné uplatniť písomnou formou. Dohodnuté sankcie
uhradí povinná strana strane oprávnenej do 30 kalendárnych dní od dňa ich doručenia. Dohodnuté
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9.10

9.11

9.12
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sankcie hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane
škoda. Zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody.
Zmluvné strany môžu ukončiť túto zmluvu výlučne písomne, a to dohodou alebo odstúpením od
zmluvy podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Ak zmluvné strany ukončia tento
zmluvný vzťah dohodou pred dokončením diela bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré
mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi časť ceny diela, na ktorú mu
vznikol nárok v rozsahu vykonaných prác.
Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne
poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným
spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť jeho povinnosti. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ
podrobne dokladovať a špecifikovať. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela po dobu,
ktorá je následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ
právo na predĺženie lehoty na vykonanie diela (v zodpovedajúcej dĺžke podľa prvej vety) a
úhradu preukázaných (dokladovaných) nákladov, ktoré mu do tej doby vznikli.
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý
zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou
stranou si zmluvné strany vysporiadajú poskytnuté plnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v
prípadoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve, Obchodnom zákonníku, príp. v súvisiacich
právnych predpisoch.
Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje porušenie povinnosti postupovať
pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, dodržiavať príslušné technické a právne predpisy a
normy.
Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa
§ 374 Obchodného zákonníka.
V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele objednávateľom, je zhotoviteľ povinný
obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu,
odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s
tým vznikli. Výška týchto nákladov bude vopred písomne dohodnutá zmluvnými stranami.
Článok X. Subdodávatelia

10.1

10.1.1
10.1.2

10.2

Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto
zmluvy a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v % sú uvedené v
prílohe č.2 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených
v bode 10.1.2. tohto článku u subdodávateľov a v prílohe č.2 tejto zmluvy.
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy alebo subdodávateľa, ktorý nebol v
čase uzavretia tejto zmluvy známy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi
každú takúto zmenu, a to najneskôr 10 pracovných dní pred dňom, kedy má zmena nastať a
predložiť objednávateľovi:
a) informácie o novom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo,
miesto podnikania, IČO subdodávateľa a podiel zákazky,
b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu a dátum narodenia,
c) predmet subdodávky,
d) doklady za subdodávateľa na preukázanie splnenia podmienok podľa § 41 ods.1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní.
Ak navrhovaný subdodávateľ nebude spĺňať podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) zákona o
verejnom obstarávaní, objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa.
Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny subdodávateľa v zmysle bodu 10.1.2. tohto
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10.3

článku zašle objednávateľ zhotoviteľovi do 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu
subdodávateľa.
Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto
zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa
ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
Článok XI. Doručovanie

11.1

11.2

11.3

Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň
doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa
považuje takisto deň,
a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo
c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa odsťahoval“,
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená
nedoručiteľnosť zásielky.
Písomnosti doručované emailom, sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na
príslušnú emailovú adresu objednávateľa/zhotoviteľa, aj keď si ich druhá zmluvná strana
neprečítala.
Objednávateľ a zhotoviteľ sú povinní navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie
a elektronickej adresy (email) v lehote do 7 kalendárnych dní od ich zmeny. Ak objednávateľ
alebo zhotoviteľ v stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie
písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu.
Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1
12.2
12.3

12.4
12.5

12.6

12.7

12.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím
podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky.
Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné
strany považujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a jeden pre
zhotoviteľa.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1: položkový rozpočet o počte ..... listov
a Príloha č. 2: zoznam subdodávateľov o počte 1 list.

V Bratislave, dňa

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

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

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

.............................................
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Príloha č. 3 k výzve č. ASM-315-5/2019
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
SUBDODÁVATEĽ č. 01
Údaje o subdodávateľovi
Obchodné meno alebo názov:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:
Meno:
Priezvisko:
Adresa pobytu:
Dátum narodenia:
Predmet prác:
Podiel na celkovom obrate diela (v %)
SUBDODÁVATEĽ č. 02
Údaje o subdodávateľovi
Obchodné meno alebo názov:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:
Meno:
Priezvisko:
Adresa pobytu:
Dátum narodenia:
Predmet prác:
Podiel na celkovom obrate diela (v %)
SUBDODÁVATEĽ č. 03
Údaje o subdodávateľovi
Obchodné meno alebo názov:
Sídlo alebo miesto podnikania:
IČO:
Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa:
Meno:
Priezvisko:
Adresa pobytu:
Dátum narodenia:
Predmet prác:
Podiel na celkovom obrate diela (v %)

.....................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)
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Príloha č. 4 k výzve č. ASM-315-5/2019

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Predložené v rámci zákazky
„Turecký Vrch – vybudovanie vodovodu - prívodného potrubia pitnej vody – realizácia
prác“
V zmysle § 32 ods. 1 f) zákona o verejnom obstarávaní
Dolupodpísaný .........................................., ako štatutárny zástupca - konateľ spoločnosti
....................................., IČO: ................................, čestne vyhlasujem, že spoločnosť:
......................................................................................................................................................
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

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

.....................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)
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Príloha č. 5 k výzve č. ASM-315-5/2019

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV
Obchodné meno uchádzača:
zastúpený
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky
„Turecký Vrch – vybudovanie vodovodu - prívodného potrubia pitnej vody – realizácia
prác“ (ďalej len „zákazka“) vyhláseného verejným obstarávateľom Ministerstvo obrany
Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“)
výzvou na predloženie ponuky dňa ..............2019
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa,
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli
viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,
b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,
pravdivé a úplné informácie.

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

.....................................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)
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