Obec Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Dedina Mládeže
So sídlom :
Námestie 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže
Zastúpená :
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová – starostka obce
IČO :
00306428
e-mail:
gabriela.gonczolova@dedina-mladeze.dcom.sk
Obec Dedina Mládeže je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení, niektorých zákonov (ZVO).
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ing. Dagmar Melotíková
Telefón:
0903 52 00 52
Email:
dagmar.melotikova@gmail.com
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL):
https://www.ezakazky.sk/refam/index.cfm?module=customer&page=ShowProfile&ItemID=6
0903295&
3. Názov predmetu zákazky: Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže
4. Uskutočnenie stavebných prác, 45236110 - 4 - Stavebné práce na stavbe plôch pre športové
ihriská
5. Druh zákazky: zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so
zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
6. Stručný opis:
Projekt „Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže“ je zameraná na výstavbu
nového multifunkčného ihriska. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad a
majetok mesta a vytvorenie nového športového vyžitia. Športovisko sa nachádza v areály
športovísk v obci Dedina Mládeže. V súčasnosti je športová plocha nevyužívaná a táto plocha
je v zlom technickom stave. Multifunkčné ihrisko bude rozmerov 33 x 18 m a na ihrisku budú
vyčlenené športoviská pre 3 športy futbal, volejbal, tenis. Projekt stavby vychádza z
podkladov a požiadaviek stavebníka. Rieši viacúčelové ihrisko s povrchom z umelej trávy.
Ihrisko je určené pre malý futbal, tenis, volejbal. Rozmer hracej plochy ihriska je 33x18 m,
pričom celková hracia plocha ihriska je 604 m2 a 2x vstupy cez bráničku. Ihrisko bude
ohraničené oplotením výšky 4m, pozostávajúcim z obvodových sendvíčových hliníkových
mantinelov hr. 6,0 mm, šírky 2000 mm, výšky 1000 mm, ktoré sú opatrené madlom, a
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ochrannej siete v celkovej výške 4,0 m napnutej pomocou vrchného stuženia oplotenia
osadených do výšky 4m, kotvených v betónových základových pätkách. Povrch vlastnej
hracej plochy bude tvorený umelou trávou a vyhotovený na podklade zo zhutnených
štrkových a pieskovo štrkových vrstiev.
Zhodnotenie polohy a stavu staveniska
Areál ihriska sa nachádza v športovom areáli obce Dedina Mládeže na parcele 315/7. V okolí
športového ihriska sú postavené objekty: športoviská, vybavenosti, rodinné a bytové domy.
Pozemok sa nachádza v rovinatom teréne. V súčasnosti nie je plocha využívaná, táto plocha je
v zlom technickom stave.
SO-01 - MULTIFUNKČNÉ IHRISKO
Projekt „Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže“ je zameraná na výstavbu
nového multifunkčného ihriska. Plocha na ktorom bude osadené ihrisko je v súčasnosti v
nevyhovujúcom technickom stave, preto sa pristúpilo k jeho rekonštrukcii. Pozdĺžna os
ihriska je orientovaná v smere západ -východ. Orientácia ihriska je podmienená priestorovými
možnosťami na parcele stavebníka. Stavebný objekt SO-01 Multifunkčné ihrisko sa navrhuje
rozmerov 33x18m. Na ihrisku sa vyhotovia hracie futbalové brány (2ks), čiarovanie pre
futbal, volejbal a tenis. Hracia plocha ihriska bude zhotovená z umelého povrchu (Umelá
tráva).
OPLOTENIE
Oplotenie bude tvorené mantinelmi ihriska a sieťami ihriska. Samotné ihrisko bude mať
vlastné mantinely a záchytné siete dookola ihriska. Siete budú osadené na kratších aj na
dlhších stranách ihriska. Oplotenie ihriska sa zrealizuje po všetkých stranách ihriska
kombináciou sendvičových mantinelov (AL+PVC) hr. 6 mm s rozmermi 2000 x1000 mm a
žiarovo zinkovaných stĺpikov oplotenia spájané vrchným stužením cez T profily, ktoré slúžia
na spevnenie športového oplotenia. Súčasťou oplotenia ihriska budú ochranné siete v celkovej
výške 4 m, 3 m nad mantinelovým systémom a to po celom obvode ihriska. Ochranná sieť je
z nylonového materiálu vysoko odolné voči UV, odolné voči klimatickým zmenám, farba
zelená. V oplotení budú umiestnené dve futbalové bránky na kratších stranách ihriska a dve
vstupné otváravé brány, situované na dlhšej strane ihriska.
OSVETLENIE A ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA
inštalovanie elektromontáže sa zrealizuje bez prívodu elekrickej energie s umiestnením
svietidiel v celkovej výške 6 m nad konštrukciou na výložníkoch. Elektrický prúd je vedený
cez trúbky oplotenia(tzv. vrchné stuženie). Vo výške 6m (na výložníkokch) 4+2 m budú
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namontované a nainštalované LED svietidlá a to v celkovom počte 4 ks, ktoré budú
rovnomerne rozvrhnuté po ihrisku. Podrobnejší popis vedenia elektrického prúdu tvorí
samostatný projekt. Technické riešenie je podrobne riešené v príslušnej časti PD.

a)

b)

c)

d)

e)

Víťazný uchádzač pri podpise zmluvy o dielo doručí do sídla verejného obstarávateľa
vzorku umelého zeleného trávnika v rozmere 30x30cm a technický list, certifikát, alebo
prehlásenia o zhode umelého trávnika potvrdený výrobcom umelého trávnika
v Slovenskom ( resp. Českom jazyku ) Umelá tráva: dĺžka vlákna 20mm, Dtex: od 6 600,
minimálna hustota vpichov: 25.000/m2, farba: zelená
Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne
certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
V súvislosti s označením niektorých materiálov a výrobkov vo výkaze výmer obchodným
názvom verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s použitím ekvivalentných
materiálov a výrobkov s tým, že takéto použitie bude označené v ponuke slovom
„ekvivalentný“. Použite ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty
realizácie, zníženie kvality alebo zmeny ceny predmetu zákazky.
Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke
obchodný názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol vo výkaze výmer označený obchodným
názvom, bude mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom,
technológiou, prípadne výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.
Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a
technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam
(kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií,
atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ vo výkaze výmer. Posúdenie ekvivalentnosti je
výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Opis vychádza z predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný vzájomne
nedeliteľný celok tak, aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre,
požadované riadiacim orgánom poskytovateľa nenávratného finančného príspevku na túto
zákazku. Ak by sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu alebo miesto pôvodu alebo výroby, osoba
povinná umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že
ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú
nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené a
schválené.
Komplexnosť dodania predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky. Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude
zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
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7. Predpokladaná hodnota zákazky: 55 807,50 eur bez DPH
8. Finančné krytie z dotácie: Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, 813 70
Bratislava 1 z programu poskytovateľa s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2019.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Verejný obstarávateľ na
základe skutočností, ktorá ovplyvnila príjem do rozpočtu obce ( mimoriadna situácia v SR)
musí neoprávnené náklady na projekt ( náklady nad rámec dotácie 40 000 eur ) uhradiť
formou splátkového kalendára na 36 mesiacov od 01.01.2021.
Vlastná platba bude realizovaná:
Po protokolárnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, na základe preberacích protokolov
potvrdených verejným obstarávateľom, na zhotoviteľom vystavenú faktúru, ktorej splatnosť
je do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu , špecifikáciu predmetu plnenia podľa zmluvy o dielo
a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR.
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie
ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu
ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú
hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v
súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH
10. Dĺžka trvania zákazky: Verejný obstarávateľ odovzdá stavenisko do 3 pracovných dní od
podpisu zmluvy; víťazný uchádzač ukončí dielo a odovzdá dielo najneskôr do konca októbra
2020
11. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky:
10.1 Záujemcom/ uchádzačom verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta.
Kontaktnou osobou pre dohodnutie si obhliadky je: JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová –
starostka obce, Email: gabriela.gonczolova@dedina-mladeze.dcom.sk
10.2 Náklady spojené s obhliadkou miesta znáša uchádzač/ záujemca.
12. Podmienky účasti:
11.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia
a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré
zodpovedajú predmetu zákazky.
b) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto
skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné
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obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania
ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
c) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).
d) Ako súčasť predloženej ponuky uchádzač predloží technické listy, certifikáty, alebo
prehlásenia o zhode k nasledujúcim položkám:
Mantinel sendvičový; materiál: AL+PVC; hrúbka 6mm, farba sivá, rozmer:
60
2000x1000mm-50kusov
61 Madlo profilované ochranné, materiál hliník, komaxitová úprava, farba sivá
62

Stĺpik profilovaný 70x93x1000mm ; materiál hliník; komaxitová úprava; farba
sivá-polovičný/dorazový

67 Rúra galvanizovaná Ø48mm; stužujúca
75 Sieť ochranná; oko 45x45 mm; farba: zelená; hr.: 200g/m2; materiál: PP
76 Vrchné stuženie pravouhlé rohové prechodné ; materiál FE galvanizovaná;
12. Požiadavky na predmet zákazky:
Víťazný uchádzač pri podpise zmluvy o dielo doručí do sídla verejného obstarávateľa
vzorku umelého zeleného trávnika v rozmere 30x30cm a technický list, certifikát, alebo
prehlásenia o zhode umelého trávnika potvrdený výrobcom umelého trávnika
v Slovenskom ( resp. Českom jazyku ) Umelá tráva: dĺžka vlákna 20mm, Dtex: od 6 600,
minimálna hustota vpichov: 25.000/m2, farba: zelená
13.Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je do: 07.09.2020 do 09.00 hod.
14. Miesto a spôsob doručenia ponuky:
Ponuky je potrebné doručiť (možnosť výberu):
• Osobne do podateľne: Obecný úrad Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 7/8, 946 03
Dedina Mládeže.
• Poštou na adresu: Obecný úrad Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina
Mládeže. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí
byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania:
Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže, ako aj obchodným
menom a sídlom uchádzača.
• V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa
alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie
ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi
na vyššie uvedenú adresu (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené
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•

po uplynutí tejto lehoty nebudú vyhodnocované. Ponuky doručené po lehote na
predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené neotvorené.
Elektronicky: Verejný obstarávateľ určuje prostriedky elektronickej komunikácie
vrátane doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné
so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií,
a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa
verejného obstarávania. Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom
určeným funkcionalitou elektronického komunikačného nástroja eZakazky na portáli
www.ezakazky.sk, ak nie je v tejto Výzve výslovne uvedené inak.

15. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve;
• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
• ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky;
• nebude predložená ani jedna ponuka.
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk a
neobjednať práce od úspešného uchádzača v prípade, ak sa zmenia okolnosti, za akých sa
táto súťaž vyhlasovala. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti len vtedy,
ak bude disponovať dostatočným množstvom finančných prostriedkov.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od uskutočnenia prác (pred uzavretím
zmluvy), verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu zákazky ďalšieho uchádzača
v poradí.

Dedina Mládeže, dňa 19.08.2020
.......................................................
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová –
starostka obce
v.z. Ing. Dagmar Melotíková v.r.
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Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií
Názov zákazky: Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa uchádzača:
IČO:
Zapísaný v

DIČ:

IČ DPH:

Štatutárni zástupcovia podľa dokladu o oprávnení podnikať:
Telefón:

e-mail:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Názov kritéria:

Celková cena diela
bez DPH:

Podpora rozvoja
športovej aktivity
v obci Dedina Mládeže

,- €

DPH:
.......%
,- €

Celková cena diela
s DPH:

,- €

V cene musia byť zahrnuté všetky požiadavky na predmet zákazky uvedené v opise predmetu
zákazky a výkaze výmer.

Dátum: .................................

Podpis: ...........................................
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Príloha č. 2
NÁVRH
Zmluvy o dielo
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení medzi
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Obec Dedina Mládeže
So sídlom :
Námestie 4. apríla 7/8, 946 03 Dedina Mládeže
Zastúpená :
JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová – starostka obce
IČO :
00306428
e-mail:
gabriela.gonczolova@dedina-mladeze.dcom.sk
/ďalej len ako objednávateľ/
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zástupca vo veciach zmluvných:
IČO:
IČ DPH:
OR:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Kontaktný email:
/ďalej len ako zhotoviteľ/
II.
Úvodné ustanovenia
2.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok postupu podľa § 117 zákazka
s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky: Podpora rozvoja športovej aktivity
v obci Dedina Mládeže.
III.
Predmet zmluvy a účel zmluvy
3.1 Predmetom tejto zmluvy je Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže
v súlade s projektovou dokumentáciou a Návrhom na plnenie kritérií( Výkazom výmer), ktorý
je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ( Príloha č. 1 a Príloha č. 2 tejto zmluvy ).

IV.
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Miesto, čas a spôsob plnenia
4.1 Areál ihriska sa nachádza v športovom areáli obce Dedina Mládeže na parcele 315/7.
4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá ukončené dielo objednávateľovi, najneskôr však do
konca októbra 2020.
4.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti,
ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie
dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.
4.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi
objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdávaní diela
objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať uloženie stavebného
odpadu na registrovanú skládku odpadu, certifikáty použitých materiálov na diele.
4.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
4.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení
povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením
správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto
prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku
v čase vzniku záväzku predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový
konflikt , výskyt povodní, zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického
prieskumu, začatie správnych konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov
v lokalite, v ktorej sa má nachádzať dielo nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych
orgánov, ktoré bránia výkonu diela.
4.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele
v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej
požiadavke objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela.
4.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu
diela podľa tohto bodu zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak
objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela,
zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym
predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné
strany sa dohodli , že zhotoviteľ nezodpovedá objednávateľovi za vady diela, ktoré vznikli
v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe
písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.
V.
Cena za dielo
5.1 Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je stanovená na
základe súťaže podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5.2 Celková zmluvná cena za dielo je:
5.2.1 navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH .............. €
5.2.2 sadzba DPH v % vyčíslená hodnota DPH .................... €
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5.2.3 navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH ..... €
5.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo vrátane dane s pridanej hodnoty.
5.4 V prípade písomnej dohody zmluvných strán o nerealizovaní všetkých prác , ktoré je
podľa tejto zmluvy zhotoviteľ povinný vykonať, cena za dielo sa zníži o čiastku
zodpovedajúcu cene nerealizovaných prác určenú podľa cenového rozpočtu. V prípade , že
záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne pred dokončením diela v plnom rozsahu, tzn. , že
dielo bude zhotovené len z časti, a to z dôvodov na strane objednávateľa, vznikne
zhotoviteľovi nárok na zaplatenie časti ceny za dielo vo výške určenej podľa cenového
rozpočtu, podľa ktorého sa ocenia práce a výkony, ktoré zhotoviteľ na diele vykonal.
5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje , že cena za dielo uvedená v bode 5.2 tohto článku je konečná.
Cena za dielo pokrýva všetky náklady zhotoviteľa na dodanie tovaru, uskutočnenie prác
a poskytnutie služby je konečná a nebude zmenená z dôvodov na strane zhotoviteľa.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v cene stanovenej v tomto článku a v zmysle
predchádzajúcich ustanovení.
5.6 K zvýšeniu ceny diela môže dôjsť len v prípade, že si objednávateľ objedná naviac práce
neobsiahnuté v prílohe č.1 tejto zmluvy a ktoré nie sú uvedené v rozpočte v prílohe č. 2 tejto
zmluvy. Naviac práce si musí objednávateľ a zhotoviteľ dohodnúť písomne. Pokiaľ sa naviac
práce nestanú predmetom osobitného písomného dodatku k tejto zmluve, má sa za to, že cena
za zhotovenie multifunkčného ihriska sa napriek vykonaným naviac prácam nemení a zostáva
rovnaká ako je uvedené v tejto zmluve.
VI.
Platobné podmienky
6.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi po zrealizovaní časti diela na základe
protokolárneho odovzdania časti diela zhotoviteľom čiastku 40 000 eur s DPH na základe
vystavenej faktúry zhotoviteľom s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Zhotoviteľ je
povinný pri protokolárnom odovzdaní časti diela predložiť objednávateľovi certifikáty
použitých materiálov.
6.2 Druhá časť ceny diela vo výške ................................. € s DPH / zvyšná časť cenovej
ponuky/ bude objednávateľom zhotoviteľovi hradená na základe splátkového kalendára
v mesačných intervaloch po dobu 36 mesiacov, ktorý je prílohou č. 5 tejto zmluvy. Splátky
budú fakturované so splatnosťou faktúr 30 dní. Splátky začínajú 01/2021.
6.3 Cena sa počas doby realizácie diela nesmie meniť. Akékoľvek zmeny si zmluvné strany
musia písomné odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákona a takisto
legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.
6.4 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť
stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
6.5 Zhotoviteľ je povinný do maximálnej ceny diela zahrnúť všetky náklady, činnosti, práce,
výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho uskutočnenia prác.
6.6 Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla
objednávateľa.
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6.7 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje:
odvolávku na číslo zmluvy, referenčné číslo objednávateľa, popis predmetu plnenia v zmysle
predmetu zmluvy a bankové spojenie v zmysle zmluvy. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie
alebo opravu. Do doby doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry
objednávateľovi do jeho sídla lehota splatnosti faktúry neplynie. Nová lehota splatnosti začína
plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.
6.8 Zhotoviteľ i objednávateľ majú právo na náhradu škody, ktorá im vznikne porušením,
resp. zanedbaním povinností druhou zmluvnou stranou.
6.9 Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
6.10 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie
faktúry objednávateľovi.
VII.
Zmluvné záruky
7.1. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia diela.
7.2 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje
všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní stavebných a montážnych prác,
dodať kompletne v patričnej kvalite, zodpovedajúcej schválenému projektu, vrátane jeho
prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej
objednávateľom, t.j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými
požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s podmienkami výkazu výmer.
7.3 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok, osvedčujúcich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie
týchto skúšok pred odovzdaním diela.
7.4 V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na ktoré poskytuje ich výrobca
osobitnú záruku, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo
výrobkov.
7.5 V prípade zániku záväzku zhotoviteľa zhotoviť dielo bez toho aby došlo
k protokolárnemu odovzdaniu diela, začína záručná doba plynúť odo dňa zániku záväzku
zhotoviteľa zhotoviť dielo.
7.6 V prípade výskytu vád alebo nedorobkov na časti diela , začína plynúť záručná lehota za
ucelenú, samostatne funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až
nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo
nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými
stranami.
7.7 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady po obdržaní
písomnej výzvy objednávateľa odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.
7.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť prípadné vady diela na základe písomnej výzvy
objednávateľa , a to v čo najkratšej technicky možnej lehote – maximálne do 5 pracovných
dní od doručenia písomnej výzvy.
VIII.
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Postup a organizácia práce
8.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko a zhotoviteľ je povinný
prevziať stavenisko v lehote do 5 pracovných dní od podpisu zmluvy o dielo.
8.2 O dobu omeškania objednávateľa s riadnym odovzdaním staveniska sa predlžuje lehota
dohodnutá v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, že za každý deň omeškania objednávateľa
sa táto lehota predĺži o jeden deň.
8.3 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom, ktorý považuje za najrýchlejší
k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, zmluvných termínov,
harmonogramu prác, koordináciu prác s tretími osobami.
8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné
informácie a požadovanú súčinnosť.
IX.
Kontrola uskutočnenia diela
9.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom
prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.
9.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác
požadovať , aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.
X.
Poistenie a ochrana zdravia
10.1 Zhotoviteľ vyhlasuje , že je poistený pre prípad škody spôsobenej tretím osobám.
10.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:
Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy
na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych
predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa
profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy
stavebnej činnosti na okolie najmä hlučnosť, prašnosť , emisiu, exhalátov zo spaľovacích
motorov.
10.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho
činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších
osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného
stavu technických zariadení a objektov.
10.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov
a s nimi súvisiacich právnych predpisov.
XI.
Zabezpečenie záväzkov
11.1 Zmluvné strany sa dohodli , že objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi
v prípade porušenia svojich záväzkov zo zmluvy nasledovné zmluvné pokuty:
11.1.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela v termíne dokončenia diela si
môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne za
každý deň omeškania z ceny diela.
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11.1.2 V prípade, že bude objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je objednávateľ
povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 0,001% dlžnej sumy
denne.
11.1.3 Za každý deň omeškania odstránením vád a nedorobkov je objednávateľ oprávnený
účtovať zhotoviteľovi sankcie vo výške 50 € za každý deň a reklamovanú vadu.
XII.
Vlastníctvo diela
12.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu
prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela ,
zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.
12.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela , je do doby ich
zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho
odovzdania diela objednávateľovi.
12.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli
vlastníctvom objednávateľa , zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od
okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný
tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.
12.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo
vzniku škody na ňom na objednávateľa.
XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
13.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa
písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela , ktorého návrh pripraví zhotoviteľ.
Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami, alebo nimi poverenými zástupcami.
13.2 V prípade ak objednávateľ odmietne dielo alebo neposkytne na prevzatie diela potrebnú
súčinnosť v tom, zmysle , že na výzvu zhotoviteľa zaslanú objednávateľovi v súlade
s ustanoveniami tejto zmluvy nebude žiadnym spôsobom reagovať alebo , že protokol
o odovzdaní a prevzatí diela odmietne podpísať, bude dielo , prípadne jeho príslušná časť
považovaná za odovzdanú v súlade s touto zmluvou a zhotoviteľ je zároveň oprávnený od
tejto zmluvy odstúpiť.
13.3 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že budú zhotovené podľa záväzných noriem
a predpisov tak, aby slúžili k určenému účelu , bez vád a nedorobkov. Výskyt vád
a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto
zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviaže ich
odstrániť v primeranej lehote.
13.4 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí
diela.
13.5 Najneskôr 3 ( tri) pracovné dni pred odovzdaním a prevzatím diela predloží zhotoviteľ
objednávateľovi jedno vyhotovenie dokumentácie skutočne zhotoveného diela. Spracovanie
dokumentácie skutočného stavu a jej odovzdanie v požadovanom rozsahu , aj na dátových
nosičoch sa uskutoční najneskôr do 3 (troch) týždňov po odovzdaní a prevzatí diela.
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13.6 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
XIV.
Odstúpenie od zmluvy
14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade :
14.1.1 omeškania zhotoviteľa s plnením dohodnutých medzitermínov podľa Harmonogramu
prác o viac ako 30 dní,
14.1.2 omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním celého diela o viac ako 30 dní,
14.1.3 ak je zhotoviteľ v omeškaní s prevzatím staveniska dlhšie ako 5 pracovných dní.
14.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak:
14.2.1 prerušenie prác zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou trvá dlhšie ako 20 pracovných
dní a objednávateľ nezabezpečil odstránenie príčiny prerušenia prác.
14.3 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane .
Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy
v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.
XV.
Doručovanie
15.1 Každá výzva , oznámenie alebo iný dokument , ktorý má byť podľa tejto zmluvy
doručený druhej zmluvnej strane, sa bude považovať za doručený:
15.1.1 v momente doručenia, ak bol doručený dokument osobne,
15.1.2 druhý pracovný deň ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na poštovú
prepravu , ak bol odoslaný poštou alebo,
15.1.3 v deň faxového prenosu , ak bol dokument odoslaný do 14:30 hod. , v ktorýkoľvek
pracovný deň, a v ostatných prípadoch v pracovný deň nasledujúci po dni odoslania, ak bol
dokument zaslaný faxom a doručený druhej zmluvnej strane.
15.2 Pri preukazovaní doručenia dokumentu bude dostatočné preukázať, že došlo k doručeniu
alebo že obálka, ktorá obsahovala dokument, obsahovala riadne vypísanú adresu a bola
odoslaná ako doporučená zásielka alebo , že faxová správa bola riadne adresovaná a odoslaná
a že odosielateľ akejkoľvek faxovej správy môže predložiť potvrdenie o faxovom prenose (
v ktorom bude uvedený dátum a čas prenosu ), podľa konkrétnych okolností.
15.3 Ak sa písomnosť doručená faxom týka odstúpenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej
pre plnenie tejto zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je
písomnosť doručená adresátovi aj poštou alebo osobným odovzdaním do 3 (troch )
pracovných dní od doručenia faxom.
XVI.
Záverečné ustanovenia
16.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluvné
strany sa dohodli, že zmluva nadobudne účinnosť až dňom schválenia zákazky v rámci
kontroly príslušným kontrolným orgánom, čo je zároveň aj podmienkou jej účinnosti. Ak
príslušný kontrolný orgán zákazku neschváli, táto zmluva nenadobudne účinnosť
a zhotoviteľovi nevzniká žiadny nárok voči objednávateľovi na náhradu akejkoľvek škody
a/alebo uplatnenie sankcie voči objednávateľovi.
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16.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach , z ktorých dve
vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve vyhotovenia zmluvy obdrží zhotoviteľ.
16.3 Zmeny tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných
dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , podpísanými oboma zmluvnými stranami.
16.4 Všetky informácie , vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného
vzťahu , sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné . S výnimkou informácií
vyžiadaných tretími osobami , ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov
a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie
je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete diela , alebo jeho časti iným
osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
16.5 Práva a povinnosti zmluvných strán , ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou ,
a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť , interpretovať a uplatňovať podľa príslušných
ustanovení slovenských právnych predpisov.
16.6 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi
predpismi . Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory , vzniknuté z tejto zmluvy , vždy najskôr
vzájomným jednaním .
16.7 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo
neuskutočniteľným , nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa
zmluvné strany zaväzujú , že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia
ustanovením iným , ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.
16.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznámili , pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú
a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavená v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.
16.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií a
Príloha č. 2 Výkaz výmer
Príloha č. 3 Harmonogram prác
Príloha č. 4 Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 5 Splátkový kalendár
V.............., dňa ....................
Objednávateľ:
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V............ , dňa .......................
Zhotoviteľ:
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Príloha č. 3
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)
.......................................................................................................................................................
týmto vyhlasuje, že:
je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet
zákazky Podpora rozvoja športovej aktivity v obci Dedina Mládeže, ktoré sú
určené vo výzve na predkladanie ponúk, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých
verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk;
všetky predložené vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke
sú pravdivé a úplné;
nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku;
všetkému, čo bolo uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách porozumel, na
to, čo nebolo jasné využil možnosť dorozumievania, a je si vedomý, že ak jeho ponuka
nebude obsahovať všetky náležitosti požadované verejným obstarávateľom, bude vylúčená;
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
nedopustil 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
mu bola právoplatne uložená sankcia;
dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto verejným
obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov;
dáva písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov po dobu realizácie verejného
obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu
zákazky, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov;
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
• nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je
alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu jeho
postavenia v súťaži,
• neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo
alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu
súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
• bude 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,
dáva písomný súhlas k tomu, že jeho ponuka môže byť poskytnutá Úradu pre verejné
obstarávanie, ku kontrole verejného obstarávania.
V ..................................., dňa ................
.............................................................
podpis a pečiatka uchádzača,
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resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača
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