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Titl.: 

 
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa                              Naše číslo                            Vybavuje/linka                                 Nová Polhora 

       NP/235/2021      Ing.Lenka Pangrácová               12. 08. 2021 
 

 
 
 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipoval aj Vás ako možného Dodávateľana uskutočnenie 
stavebných práca žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky. 

1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 
Úradný názov:       Obecný úrad Nová Polhora 
Sídlo: Obecný úrad Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Kráľovce 
IČO: 00 324 540 
Kontaktná osoba:Anton Šimčák -starosta obce    
Telefón: 055 / 695 83 48   
E-mail: sekretariat@novapolhora.sk 

 
2.) Predmet zákazky:  „Oplotenie obecného cintorína“ 

 

3.) Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác 
 

4.) Spoločný slovník obstarávania (CPV): Hlavný slovník: 34928200-0 – Ploty 
45342000-6 - Montáž oplotenia 

 
5.) Spôsob financovania: vlastné finančné prostriedky verejného obstarávateľa 
 
6.)  Predpokladaná hodnota zákazky: 10 500,00 € s DPH 
 
5.)  Miesto uskutočnenia stavebných prác: obec Nová Polhora, cintorín 
 
7.)  Lehota dodania: do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.  

8.) Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výstavba betónového oplotenia miestneho cintorína 

v dĺžke 73 bm a výške 150 cm. 

Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 2 – Položkovitý rozpočet.  

9.)  Komplexnosť dodávky: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.  
 
10.) Obhliadka: Odporúča sa. Záujemca / uchádzač berie na vedomie, že na predmetný stavebný zámer 

nebola vypracovaná projektová dokumentácia a berie na svoju zodpovednosť, že sadokonale zoznámil so 

situáciou a upresnil si podmienky zadané verejným obstarávateľom, za účelom vypracovania čo 

najkvalitnejšej ponuky, spĺňajúcej všetky jeho požiadavky. V prípade záujmu o absolvovanie obhliadky 

miesta zhotovenia diela, je potrebné si termín dohodnúť so starostom obce. Kontakt je uvedený v bode č. 1 

tejto Výzvy. 

11.) Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 20. 08. 2021 do 11,00,00 hod.. Ponuka predložená po 
uplynutí lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 
Ponuku je možné doručiť: 

 a)  poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného  

tel:0556958348
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     obstarávateľa: Obecný úrad Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Kráľovce 
b) uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Súťaž – oplotenie obecného cintorína – neotvárať“ 

ako aj obchodným menom a adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzača a adresou verejného 
obstarávateľa. 

c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR 
 
12.) Obsah ponuky: 

a) Doklad o oprávnení  dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby  

b) Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 1 

c) Ocenený výkaz výmer – Príloha č. 2 

d) Fotodokumentácia a technické listy preukazujúce požadované vlastnosti ponúkaného tovaru 

e) Zmluva o dielo - návrh – Príloha č. 4(prosíme vyplniť žltou farbou zvýraznené políčka) 

f) Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov – Príloha č. 5 

g) Čestné vyhlásenie k ponuke – Príloha č. 6 

 

13.) Požiadavky na cenovú ponuku: 

Navrhovaná  cena musí zahŕňať všetky Vaše náklady v zmysle zákona o cenách. Odvoz stavebnej sute 

a kovového odpadu zabezpečí obstarávateľ.  

 

14.) Kritérium na hodnotenie ponúk: kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia cena za 

predmet obstarávania s DPH, pričom dielo musí spĺňať funkčné a technické požiadavky verejného 

obstarávateľa a platnej legislatívy v SR. Elektronická aukcia sa nepoužije. 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým  verejný 

obstarávateľ uzatvorí zmluvu dielo v zmysle predloženej cenovej ponuky. Uchádzačom, ktorí predložia 

svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli 

s prípravou a doručením ponuky. 

 

15.) Termín otvárania ponúk: 20. 08. 2021 o 11,15 hod. kancelária starostu obce Nová Polhora 

 

16.) Predpokladaný termín zadania zákazky: august 2021 

 

17.) Minimálna lehota viazanosti ponúk: do 30.11.2021 

 

16.) Obchodné podmienky: Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo.  

Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky, 

neuzatvoriť zmluvu o dielo. 

Zároveň si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak táto nespĺňa stanovené 

podmienky alebo prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii. 

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 

finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarania. 

18.) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona  č. 343/2015 Z. z. pre výber 

dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej nevyplývajú pre našu organizáciu žiadne 

zmluvné záväzky.   

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok  obstarávania a to aj v prípade, že verejný 

obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky. 

Ak sa vo Výzve uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobu, postup, značku, obchodný 

názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením s minimálne 

parametrami vyššie uvedenými. 

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej 

adrese (URL): http://www.novapolhora.sk/-uradna-tabula. 
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19.) Osoba určená pre styk s uchádzačmi:  

p. Anton Šimčák, tel. kontakt: 055 / 695 83 48, e-mail: sekretariat@novapolhora.sk – technická špecifikácia 

        Ing. Oľga Mikulíková, tel. kontakt: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk – za verejné obstarávanie 

 

 

 

 

 

 

 

Anton Šimčák, v.r. 

                        starosta obce       

 

 

 

 

 

 
Prílohy Výzvy na predloženie ponuky: 

 

Príloha č. 1 –Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 –Slepý výkaz výmer 

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo – návrh 

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 

Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie k ponuke 
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Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky 
 

 
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

 

 

Názov zákazky: „Oplotenie obecného cintorína“ 

   

Verejný obstarávateľ:Obec Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Kráľovce 

 

 

 
Obchodné meno uchádzača: ………………………………………………………………………………………… 

 
Sídlo alebo miesto podnikania: ……………………………………………………………………………………… 

 
Štaturárny zástupca uchádzača: ……………………….…………………………………………………………… 

 
Zástupca uchádzača pre rokovanievo veciach technických:……………….……………………………………. 

 
Bankové spojenie: …………………………………………        Číslo účtu: ……………….……………………… 
. 
IČO: ………………………………………… 
 
DIČ: …………………………………………                               IČ DPH: ………………………………………… 
 
Kontaktná osoba uchádzača: ………………………………………… 
 
Telefón: …………………………………………                         Fax: ………..…………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………… 

 

Návrh uchádzača 
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

 
„Oplotenie obecného cintorína“ 

 
Cena za predmet obstarávania v € bez DPH 
 

 
 

 
Výška sadzby DPH v % 
 

20 
 

 
Výška DPH v € 
 

 
 

SPOLU  
Cena za celý predmet obstarávania v € vrátane 
DPH 

 

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 
 
 
 

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

                    štatutárny zástupca 
                             (meno, podpis, pečiatka) 
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Príloha č. 3 k Výzve na predloženie ponuky 
 

Zmluva o dielo - návrh 
 

o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 

I. Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:  Obec Nová Polhora 
Sídlo:    Obecný úrad Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Kráľovce 
IČO:    00 324 540 
Kontaktná osoba:    Anton Šimčák, starosta obce 

 Bankové spojenie:          OTP banka Slovensko, a.s. 
 Číslo účtu:   SK26 5200 0000 0000 1195 1055    
Telefón:   055 / 695 83 48   
E-mail:   sekretariat@novapolhora.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ:    ......................................................................................................... 

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

Štatutárny zástupca:  .................................................................................................................... 
 
IČO:    .................................................................................................................... 
 
IČ DPH:   .................................................................................................................... 
 
Bankové spojenie:  .................................................................................................................... 
 
Číslo účtu:   .................................................................................................................... 
 
Registrácia:   .................................................................................................................... 
 
Tel.:    .................................................................................................................... 
 
E-mail:   .................................................................................................................... 

  

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „zmluva“) aprehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 

   

II. Predmet  zmluvy   

1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „Oplotenie 

obecného cintorína“ v zmysle ponuky vyhodnotenej v procese obstarávania ako víťaznej. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebné dielo v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1. zrealizovať a odovzdať 
objednávateľovi.  

tel:0556958348
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3. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu. 
 

III. Povinnosti a práva zhotoviteľa a objednávateľa 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť. 
Vlastnícke právo k zhotovenému a uhradenému dielu prísluší objednávateľovi. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo zrealizovať v prvotriednej kvalite a v zmysle platných noriem a predpisov.  
3. Zhotoviteľ prevezie materiál a techniku potrebnú na realizáciu diela na miesto realizácie diela na vlastné 

náklady a nebezpečenstvo.  
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy. 
5. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, 

vzniknuté z jeho prác podľa Zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.. Zhotoviteľ odstráni ihneď a na vlastné 
náklady znečistenie verejnej komunikácie, ktoré je výsledkom jeho činnosti. 

6. Objednávateľ požaduje dodržiavať pri realizácií stavebného diela, vyhlášku č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti 
práce a technických zariadení pri stavebných prácach a s ňou súvisiacich noriem a predpisov. 

7. Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko dňom preberacieho konania objednávateľovi. 
8. Objednávateľ bude vykonávať občasný technický dozor v priebehu realizácie stavebného diela, ktorá bude 

sledovať, či sa práce vykonávajú podľa dohodnutých podmienok a technických noriem.  
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetky práce v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v čl. II. budú realizované 

s tým, že bude dodržaná čistota pracoviska a staveniska zhotoviteľa v požadovanej forme. V opačnom 
prípade je to chápané ako nedodržanie kvality prác. Objednávateľ má právo vyžadovať od zhotoviteľa 
doklady preukazujúce dodanie požadovaných materiálov, ktoré sú uvedené v ocenenom Výkaze výmer – 
Rozpočte, ako sú napr. atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod.. 
Zhotoviteľ je povinný tieto požadované doklady do termínu ich zabudovania do stavebného diela 
objednávateľovi predložiť.      

10. V prípade nedodržania kvality vykonávaných prác a nedodržania objednávateľom požadovanej kvality 
dodaných materiálov i zariadení má objednávateľ právo práce na diele zastaviť a dodaný materiál 
neprevziať. V prípade sporu o kvalite dodávaného resp. dodaného predmetu tejto zmluvy je dohodnuté, že 
si objednávateľ do 3 dní po začatí sporu môže nekvalitné, resp. neodsúhlasené časti predmetu plnenia 
objednať u iného zhotoviteľa. Výška finančného obnosu vyplateného inému zhotoviteľovi za realizáciu prác 
na predmete tejto zmluvy bude odpočítaná z ceny diela, čiže sa zníži cena diela. Týmto aktom nie sú 
dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním kvality prác 
a materiálov v zmysle tejto zmluvy. 

11. V prípade nedodržania termínov realizácie uvedených v tejto ZoD a v stavebnom denníku pre jednotlivé 
práce, má objednávateľ právo znížiť cenu diela za každý deň omeškania o 0,05 %. Týmto aktom nie sú 
dotknuté práva objednávateľa na náhradu škôd spôsobených zhotoviteľom nedodržaním termínov 
realizácie. 

12. Stavbyvedúcim, resp. zodpovednou osobou zhotoviteľa za realizáciu bude: .................. 
 
 

IV. Doba plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce: postupná realizácia stavebných prác so začiatkom po 
podpise a nadobudnutí účinnosti ZoD a následnom odovzdaní staveniska objednávateľom zhotoviteľovi, 
v lehote ukončenia do 1 mesiaca po prevzatí staveniska zhotoviteľom.  
Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu len v prípade, že klimatické podmienky nebudú umožňovať 
zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí 
odsúhlasiť objednávateľ a musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. záznamom. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termín plnenia ZoD zodpovedajúce dobe trvania okolností vyššej 
moci /živelná pohroma, povodeň, zlepšenie klimatických podmienok a pod./. 

3. Miesto realizácie stavebných prác: Obec Nová Polhora, miestny cintorín. 
 

 
V. Cena 

1. Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán, ponukou do verejného 
obstarávania a je stanovená nasledovne: 
bez DPH       .............................. €  
 
DPH 20 %       ............................. €     
 
Cena spolu s DPH      ............................... €      
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2. Dodatky k tejto zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom 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“ alebo „ZoVO“). 

 

VI. Fakturačné a platobné podmienky  

1. Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa. 

2. Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za 

vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobnéhostyku. 

3. Pred vystavením jedinej a konečnej faktúry zhotoviteľa, vykonané práce predloží zhotoviteľ na kontrolu 

prostredníctvom Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach a Súpisu vykonaných 

stavebných prác technickému dozoru a objednávateľovi, ktorí tieto vykonané práce najskôrskontrolujú. 

4. K úhrade vystavenej faktúry zhotoviteľom predchádza odsúhlasenie Zisťovacieho protokolu o vykonaných 

stavebných prácach a Súpisu vykonaných stavebných prác  technickým  dozorom  a objednávateľom  v 

bezchybnej  podobe,  a to  v lehote do 5 pracovných dní od ichobdržania. 

5. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené 

fakturačné podklady technickým dozorom aobjednávateľom. 

6. Faktúra bude vystavená v 2 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom dotácie. 

7. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia. 

8. Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce 

náležitosti, ato: 

- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné 

dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačnéčíslo, 

- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku kZmluve, 

- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľnéhoplnenia, 

- meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebnéhodiela, 

- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa máplatiť, 

- pečiatka a podpis oprávnenejosoby, 

- text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela  

Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ k vystavenej faktúrepriložil: 

- Krycí list rozpočtu, 

- Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach, pričom celková cena za položku jednotlivých 

stavebných objektov v súpise vykonaných prác bude vypočítaná pomocou funkcie ROUND na 2 

desatinnémiesta, 

- Súpis vykonaných stavebných prác, 

- výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a 

rozsahupráce, ak je relevantné 

- zhotoviteľ priloží aj doklady o uložení stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a doklady o 

uložení materiálov vhodných na recykláciu (druhotné suroviny) do príslušných zberných surovín. 

9. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti 

dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvnépodmienky. 

10. Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením 

faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry 

zhotoviteľomobjednávateľovi. 

11. Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa 

bude vykonaná nazáklade: 

- skutočne vykonaných a technickým dozorom prevzatýchprác, 

- miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ technickému 

dozorovi aobjednávateľovi, 

- vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v článku VI tejto 

Zmluvy. 

12. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z 

jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 Obchodnéhozákonníka. 



Obec Nová Polhora 
Obecný úrad Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Kráľovce, IČO: 00 324 540 

„Oplotenie obecného cintorína“   Strana 8 z 13 

 

13. Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu, len za skutočne vykonané práce vyúčtované v 

zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1 k tejto 

Zmluve. 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené  objednávateľom a technickým 

dozorom budú z ceny diela odpočítané (nebudú fakturované), a to v cene v akej sú zahrnuté do 

ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer -Rozpočtu. 

15. Práce a náklady naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - 

Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváliobjednávateľ. 

16. Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z 

omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry  za každý kalendárny deň omeškania, až 

do splnenia zmluvnej povinnosti.  

 
 

VII. Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Zhotoviteľ splní predmet zmluvy odovzdaním ukončeného stavebného diela objednávateľovi, vrátane 
všetkých potrebných a požadovaných dokladov objednávateľom min. v dvoch vyhotoveniach. Zhotoviteľ 
oznámi min. dva pracovné dni vopred objednávateľovi, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. 
Odovzdanie a prevzatie stavebného diela sa uskutoční na stavenisku.  

2. Zo zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia objednávateľom. 
Objednávateľ prevezme stavebné dielo naraz bez nedorobkov a vád.  

3. Ak v čase preberania stavebného diela objednávateľom stavebné dielo bude obsahovať také zjavné vady 
a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojení s inými vadami a nedorobkami nebránia plynulému 
a bezpečnému užívaniu diela, dielo sa bude považovať za ukončené až po odstránení všetkých zjavných 
vád a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s termínmi ich odstránenia budú uvedené v zápise 
o odovzdaní a prevzatí diela.  

4. Objednávateľ umožní prístup zhotoviteľovi na stavenisko za účelom odstránenia vád a nedorobkov. 
 

VIII. Záručná doba – zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude prevedený kvalitne a v rozsahu dohodnutom 
oboma zmluvnými stranami. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré sa objavia po prevzatí diela objednávateľom v záručnej dobe. 
3. Záručná doba je 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa 

objednávateľom. Táto záručná doba nemusí platiť pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca 
poskytuje inú záručnú dobu (napr. stroje, zariadenia, náradie, povrchovú úpravu a pod.), tu platí záručná 
doba min. 60 mesiacov odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa 
objednávateľom. Požadovaná záručná doba je v súlade s § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č.254/1998 Z. 
z. o verejných prácach. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli zapríčinené objednávateľom alebo 
treťou osobou. V prípade, že úspešný uchádzač (zhotoviteľ) poskytne objednávateľovi výhodnejšie záručné 
podmienky, tieto budú uvedené v tomto článku ZoD, resp. v Zápise z odovzdania a prevzatia stavebného 
diela. 

4. V rámci záručnej doby je objednávateľ povinný zhotoviteľa bezodkladne písomne oboznámiť so vzniknutými 
vadami. Zhotoviteľ zistené a včas uplatnené vady odstráni na vlastné náklady do 10 dní od ich uplatnenia, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 
 

IX. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na riziká vyplývajúce z činností, ktoré v priestoroch 
objednávateľa bude vykonávať. 

2. Zhotoviteľ je povinný pohybovať sa po stavenisku len vo vymedzených priestoroch, je povinný dbať na 
svoju bezpečnosť a neohroziť pritom bezpečnosť iných osôb ani majetok objednávateľa a iných osôb. 
Zhotoviteľ si je vedomý, že realizácia stavebných prác bude vykonávaná na verejne prístupných miestach 
s výskytom inžinierskych sietí.    

3. Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonania diela za bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu 
vlastných pracovníkov a osôb pohybujúcich sa na stavenisku a v jeho dotyku. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu realizácie predmetu zmluvy ním spôsobené 
závady na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrane pred požiarmi. 

5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko kde sa bude realizovať predmet zmluvy proti vzniku úrazu 
a proti hmotnej škode okolia.  
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X. Zmluvné sankcie 

1. Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty: 
1.1 V prípade, že zhotoviteľ z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním stavebného diela, je 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny celkom s DPH stavebného 
diela za každý začatý deň omeškania. 

1.2 Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky z odovzdávacieho a preberacieho konania, vrátane 
úpravy staveniska do pôvodného stavu alebo neodstráni záručné vady v dohodnutom termíne, 
zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý začatý deň omeškania. 

1.3 V prípade, že zhotoviteľ odovzdá stavebné dielo na realizáciu tretej osobe bez súhlasu 
objednávateľa, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z ceny celkom 
s DPH stavebného diela. 

1.4 Za bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, v písomne zvolanom 
termíne min. 10 dní pred samotným odovzdaním staveniska, sa stanovuje sankcia na 500,00 € 
s DPH jednorázovo. Uvedenú sankciu je možné uložiť aj opakovane.     

1.5 V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže zhotoviteľ vyúčtovať objednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 
 
 

XI. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po 
zverejnení zmluvy na webovej stránke objednávateľa.  

2. Zmluvné strany sa môžu dojednať na zmenách ustanovení tejto zmluvy formou dodatkov k tejto zmluve, 
ktoré musia byť v písomnej forme a tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Pokiaľ si prípadný 
poskytovateľ finančných prostriedkov, napr. vo forme dotácie, nenávratného finančného príspevku a pod., 
bude vyhradzovať schválenie akéhokoľvek dodatku k tejto zmluve, sú zmluvné strany povinné uvedené 
rešpektovať. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať všetky prípadné podmienky poskytovateľa dotácie a pokiaľ bude 
potrebné upraviť niektoré body tejto zmluvy, tak poskytnú potrebnú súčinnosť a zaväzujú sa uzavrieť 
dodatok zohľadňujúci požadované zmeny. 

4. Zmluvné strany sa budú riadiť, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že upravia termíny plnenia zmluvy o dielo zodpovedajúce dobe trvania 
okolností vyššej moci /živelná pohroma, povodeň, nepriaznivé klimatické podmienky a pod./. 

6. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých 2 exempláre obdrží objednávateľ a 1 exemplár 
zhotoviteľ. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretá v tiesni, za nápadne 
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu s celým jej obsahom 
zmluvu podpisujú. 

8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy: 
Príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet 
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov 
 
 

 
V Novej Polhore, dňa  ........................      V ..................... dňa  .................. 

 

 

 Objednávateľ:                                 Zhotoviteľ:                

 

 

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

Anton Šimčák, Meno a priezvisko štatutára, pečiatka 

starosta obce 
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Príloha č. 2 k Zmluve o dielo  

 

Zoznam subdodávateľov  

 

 

p. č. 

 

 

 

 

Názov firmy a sídlo 

subdodávateľa, IČO 

  

 

 

 

Údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa (meno a priezvisko, 

adresa pobytu,  

dátum narodenia) 

 

Predmet prác alebo 

služieb 

 

Podiel na 

celkovom 

objeme diela 

(%) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      V .............................., dňa ..............................   

 

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

      Meno a priezvisko štatutára 
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Príloha č. 4 

  

Názov zákazky:   „Oplotenie obecného cintorína“  

 

 

Verejný obstarávateľ: Obec Nová Polhora, Nová Polhora 95, 044 44 Kráľovce 
 
Uchádzač: 

Obchodný názov: 
 

 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

 

IČO: 
 

 

 

Čestné vyhlásenie  

ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača 

     Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, že ako 

uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní: 

- nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, pokiaľ ide 
o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli zapojené akýmkoľvek 
spôsobom do procesu verejného obstarávania, 

- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by mohli 
nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako 
uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom 
daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom, 

- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek potenciálny 
konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim verejnému 
obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení na 
odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu účasti 
mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak ako 
rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom verejnom 
obstarávaní, 

- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený 
na adrese http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf a v nadväznosti na 
uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, 
nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej 
súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného 
styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania, 

- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným postupom a 
obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím osobám, a ani inak 
ich využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada 
verejný obstarávateľ. 

 
 

V .............................. dňa ......................2021 

          Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu .................................................. 

 

 

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
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Príloha č. 5 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

 

 

Uchádzač:  ............................................................................................................................................................  

 

Vyhlásenie uchádzača: 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom 

„Oplotenie obecného cintorína“, ktoré určil verejný obstarávateľ. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

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

4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho 

práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré nám bola právoplatne uložená sankcia, 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

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

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 

 

Dátum: .........................................                           Podpis: ............................................  

Štatutárny orgán, podpis 
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Príloha č. 2 
     

 

 

     Odberateľ: Obec Nová Polhora Spracoval:                                          
  Projektant:  JKSO :  

    Dodávateľ:  Dátum:  
    

 

 

     Stavba : Oplotenie obecného cintorína 
     

 

 

     

 

 

     Rozpočet - Podrobná kalkulácia nákladov a ich špecifikácia 
     Por. Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH 

číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena   % 

              

1 

Betónová platňa č. 24b/64 

70 ks       

2 

Betónová platňa č. 32a vrchná  

35 ks       

3 

Stĺp vzorovaný priebežný 150  

33 ks       

4 

Stĺp vzorovaný ukončovací 150 pravý 

1 ks       

5 

Stĺp vzorovaný ukončovací 150 ľavý 

1 ks       

6 

Stĺp hladký rohový  

2 ks       

7 

Čiapka na stĺp vzorovaný  

37 ks       

8 

Montáž a demontáž existujúceho oplotenia 

1 ks       

9 

Montáž a demontáž existujúcich brán 

1 ks       

10 

Dodávka a montáž kovovej brány jednokrídlovej 
rozmer 90 x 150 mm 1 ks       

11 

Dodávka a montáž kovovej brány dvojkrídlovej 
rozmer 325 x 150 mm 1 ks       

12 

Dodávka a montáž stĺpa 80 x 80 x 230 cm 

1 ks       

SPOLU V EUR BEZ DPH   
 


