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SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
PREDMET OBSTARÁVANIA: Rekonštrukcia časti priestorov ZŠ v Beckove pre potreby Materskej školy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoba zodpovedná za správne a úplné zadefinovanie opisu predmetu zákazky a požiadaviek na uchádzača, a za 
súlad súťažných podkladov so zákonom : 

 

V Beckove, dňa 13.07.2015 
 ..........................................................................  

Ing. Marika Jurčacková, poverená osoba pre 
verejné obstarávanie 

 
 

Za verejného obstarávateľa: 

 
V Beckove, dňa 13.07.2015 

 ..........................................................................  
Ing. Ján Križan, starosta 
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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

1 IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 
Názov organizácie: Obec Beckov 
Adresa organizácie: 916 38  Beckov 180 
Internetová adresa organizácie (URL): www.obec-beckov.sk 
Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková 
Telefón: +421 327742728   mobil.tel: +421 917694611    E-mail: projekty@obec-beckov.sk , beckov@obec-
beckov.sk 

2 PREDMET OBSTARÁVANIA 

Názov predmetu obstarávania: Rekonštrukcia časti priestorov ZŠ v Beckove pre potreby Materskej školy 

 
2.1 Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický 

kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO): 45214100-1, 45400000-1, 

45310000-3,45330000-9 
 

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

3 ROZDELENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA 
3.1 Predmet obstarávania nie je rozdelený na časti 

4 VARIANTNÉ RIEŠENIE 
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do 
vyhodnotenia/brané do úvahy. 

5 PÔVOD PREDMETU OBSTARÁVANIA – NEUVÁDZA SA 

6 MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
6.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu obstarávania: Základná škola s materskou školou J.M.Hurbana v 

Beckove  

6.2 Dĺžka trvania /Predpokladaná dĺžka trvania zmluvy na dodanie predmetu obstarávania alebo termín 
/predpokladaný termín ukončenia dodávky: do 30.11.2015 

7 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
Predmet obstarávania bude financovaný:  z  dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a z rozpočtu obce. 
 

mailto:projekty@obec-beckov.sk
mailto:beckov@obec-beckov.sk
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8 VEREJNÁ ZMLUVA 
8.1 Typ verejnej zmluvy na dodanie stavebných prác: Zmluva o dielo / uzavretá podľa podľa § 536 až 565 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov na uskutočnenie 
stavebných prác. 

8.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu obstarávania tvorí časť  
súťažných podkladov  B.1 Obchodné podmienky (obsiahnuté v zmluve o dielo) dodania predmetu 
obstarávania, vrátane časti  B.2 Opis predmetu obstarávania. 

9 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 
9.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty 

viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľom do 30.11.2015. 

9.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu obstarávateľa a začaté konanie o námietkach pred 
uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie obstarávateľa 
alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom 
obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie obstarávateľa, 
oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

9.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaný do uplynutia obstarávateľom oznámenej, primerane predĺženej lehoty 
viazanosti ponúk podľa bodu 9.2. 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

10    DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 
10.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľom a uchádzačmi 

sa uskutočňuje písomnou formou/spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Informácie 
môžu byť doručené osobne, poštovou zásielkou alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov. 

10.2 Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich 
obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami,doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme 
najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie. 

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

11    VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
11.1 V prípade nejasností/potreby objasnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, 

uvedených v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená metóda verejného obstarávania a/alebo v 
súťažných podkladoch alebo iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie 
ponúk, môže ktorýkoľvek z uchádzačov podľa bodu 10 požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej 
osoby na adrese:  

  Ing. Marika Jurčacková, 916 38  Obec Beckov 180,  
  Kontakty: 
  Tel .: +421 32 7742728, +421 917 694611 

  E-mail:  projekty@obec-beckov.sk 
 

mailto:projekty@obec-beckov.sk
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11.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podľa bodu 11.1 sa bude považovať požiadavka 
o vysvetlenie doručená najneskôr do 24.07.2015. 

12    OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
12.1 Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, , aby si sami overili 

a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené 
s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača. 

12.2 Obhliadka miesta dodania predmetu obstarávania sa uskutoční na požiadanie po vzájomnej dohode, 
najneskôr do 24.07.2015. 

  Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu obstarávania, dostanú 
  informácie priamo u zodpovednej osoby na uvedenej adrese alebo na telefónnom čísle, faxovom čísle 
  alebo prostredníctvom elektronickej pošty na „e-mailovej“ adrese: 

  Ing. Marika Jurčacková, 916 38  Obec Beckov 180,  
  Kontakty: 
  Tel .: +421 32 7742728, +421 917 694611 

  E-mail:  projekty@obec-beckov.sk 

Časť III. 

Príprava ponuky 

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

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

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

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

14.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, 
ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne 
predložiť úradný preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka. 

15    MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu obstarávania, uvedená 

v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v EUR. 

15.2 Cena za obstarávaný tovar alebo službu súvisiacu s dodaním tovaru musí byť stanovená podľa zákona NR 
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách. 

15.3 Uchádzač ku každej oceňovanej položke podľa predloženého výkazu položiek priradí/uvedie v navrhovanej 
zmluvnej cene aj jednotkovú cenu. Celková cena za dodanie predmetu obstarávania je daná súčtom 
všetkých medzisúčtov/súčinov jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek podľa časti 
súťažných podkladov  B.2 Opis predmetu obstarávania. 

15.4 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet obstarávania, sumár 
všetkých položiek, ktorý vychádza z uchádzačom ocenených položiek podľa výkazu položiek predloženého 
v časti súťažných podkladov  B.2 Opis predmetu obstarávania. Uchádzač musí brať do úvahy aj náklady 

mailto:projekty@obec-beckov.sk
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na spotrebované energie a spotrebované dodávky. Energie a ostatné spotrebované dodávky si 
musí zabezpečiť z vlastných zdrojov, prípadne za úhradu, z objednávateľom poskytnutých zdrojov. 

15.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 
v zložení: 

 
15.5.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
15.5.2 sadzba DPH a výška DPH, 
15.5.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

15.6 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom ( navrhovaná cena bez DPH 
a navrhovaná cena vrátane DPH budú totožné, sadzba DPH bude 0). Na skutočnosť, že nie je platiteľom  
DPH, upozorní/uvedie v ponuke. 

16    ZÁBEZPEKA PONUKY – NEVYŽADUJE SA 

17    OBSAH PONUKY 
17.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady( jednoobálkový systém): 

17.1.1 Podpísaná zmluva podľa bodu 2 časti súťažných podkladov  B.1 Obchodné podmienky resp. 
zmluva o dielo na dodanie predmetu obstarávania na znak, že súhlasí s podmienkami verejnej 
súťaže určenými obstarávateľom a ponukový rozpočet(ocenený výkaz-výmer); oba dokumenty -
zmluva aj ponukový rozpočet musia byť podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať 
za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny,  ( tieto dokumenty označí 
uchádzač na krycom liste ako „ kritériá”) 

17.1.2 potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnej súťaži, požadované v oznámení prostredníctvom ktorého bola 
vyhlásená verejná súťaž (odd.III oznámenia) a podľa časti súťažných podkladov  A.2 Podmienky 
účasti uchádzačov, vrátane zoznamu takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov; 
citovaný zoznam musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny ( tieto dokumenty označí uchádzač na krycom 
liste ako „ ostatné”) 

 

17.2 Ak súčasťou ponuky nebude podpísaná zmluva uchádzačom podľa bodu 17.1.1 a ďalšie potvrdenia, 
doklady a dokumenty podľa bodu 17.1.2, bude táto ponuka z verejnej súťaže vylúčená. 

18    NÁKLADY NA PONUKU 
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

18.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 

Časť IV. 

Predkladanie ponuky 

19    UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 
19.1 Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému sa súťažné podklady 

poskytli. 
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19.2 Ucházačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči obstarávateľovi samostatne 
alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči obstarávateľovi spoločne. Takáto 
skupina dodávateľov nemusí vytvoriť určitú právnu formu, musí však stanoviť lídra skupiny. Všetci členovia 
takejto skupiny sú povinní udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov, ktorý bude konať 
v mene všetkých jej členov pre prípad prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy, komunikácie a zodpovednosti 
v procese plnenia zmluvy. 

19.3 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa 
verejnej súťaže nesmie zúčastniť. 

19.4 Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa bodu 19.1, 
nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a takáto ponuka bude vrátená predkladateľovi. 

19.5 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 19.3, nebude možné takúto ponuku zaradiť do 
vyhodnotenia a bude vylúčená z verejnej súťaže. 

20    PREDLOŽENIE PONUKY 
20.1 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo 

ako jeden z členov skupiny. Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá v svojom mene predloží ponuku 
vo verejnej súťaži, nemôže súčasne predložiť inú/ďalšiu ponuku ako člen skupiny. 

20.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo prostredníctvom poštovej 
zásielky na adresu uvedenú v bode 22.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2. V prípade, ak 
uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky 
obstarávateľovi. 

20.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom podľa bodu 20.2, obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie 
o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

21    OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 
21.1 Uchádzač vloží ponuku  do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, 

zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi podľa bodu 21.2. 

21.2 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   
 

21.2.1 adresa uvedená v bode 22.1, 
21.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 
21.2.3 označenie „súťaž /verejná súťaž – neotvárať“, 
21.2.4 označenie heslom verejnej súťaže „Rekonštrukcia v ZŠ pre MŠ“. 

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

Názov: Obec Beckov 
Obec (mesto): Beckov     PSČ: 916 38 
Ulica: Beckov     Číslo: 180 
Poschodie: I.     Číslo miestnosti: podateľňa, 
 

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 31.07.2015  o 14:00 hod. 

 

22.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2, vráti sa 
uchádzačovi neotvorená. 

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

predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.  
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23.2 Doplnenie, zmenu alebo späťvzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe 
písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, 
doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 22.1. Doplnenú, 
zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 
a na adresu podľa bodu 22.1. 

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

24    OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI 
24.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese:  

  Názov: Obec Beckov 
  Obec (mesto): Beckov     PSČ: 916 38 
  Ulica: Beckov     Číslo: 180 
  Poschodie: II.     Číslo miestnosti: zasadačka 

24.2 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 31.07.2015  o 14:05 hod. 

24.3 Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s 
ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
uchádzača  (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom totožnosti. Poverený 
zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. 

24.4 Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov podľa bodov 24.3 sa všetkým zúčastneným zverejnia 
obchodné mená,  adresy alebo sídla všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené v lehote na 
predkladanie ponúk a na adresu uvedenú na doručenie ponúk a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií 
určených obstarávateľom na hodnotenie ponúk. 

24.5 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk bude najneskôr do  4.8.2015 
doručený záznam z otvárania obálok s ponukami, s uvedením zoznamu uchádzačov vrátane ich 
obchodných mien, adries alebo sídiel a ich návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie 
ponúk. 

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

25.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 17,  

25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a 
v týchto súťažných podkladoch. 

25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore 
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v oznámení, prostredníctvom ktorého bola vyhlásená verejná 
súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

25.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky obstarávateľa podľa bodov 25.1 a 25.2 bude 
z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením 
dôvodu vylúčenia. 

26    HODNOTENIE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
26.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:  

26.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní a 

26.1.2 požadovaných podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa:  
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26.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia a/alebo  
26.1.2.2 technickej spôsobilosti uchádzača.  

26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie 
podmienok účasti  
26.2.1 podľa § 29 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní za každého člena skupiny osobitne, 
26.2.2 ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, za všetkých členov skupiny spoločne, 
26.2.3 ktoré sa týkajú technickej spôsobilosti, za všetkých členov skupiny spoločne. 

26.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 26.1 sa bude posudzovať z  
dokladov predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti súťažných podkladov  A.2 Podmienky účasti 
uchádzačov  a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa bodu 26.2. 

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

27    OPRAVA CHÝB 
27.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:  

27.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená 
slovom, 

27.1.2 rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom 
nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena, 

27.1.3 preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena 
s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej 
jednotkovej ceny, 

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

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

27.3 Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
27.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo 

27.3.2 ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 27.2 v lehote do 5 dní  
odo dňa doručenia žiadosti na vysvetlenie navrhnutej neobvykle nízkej ceny. 

27.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

28    HODNOTENIE PONÚK 
28.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 25.1 a 25.2 a neboli z verejnej 

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

Časť VI. 

Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní 

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

ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné 
osoby obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo 
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 
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29.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 
predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní 
a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o 
ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.). 

29.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu 
uchádzačov. 

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

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

prevzal a ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť postupom 
obstarávateľa dotknuté, môže podľa § 105 zákona o verejnom obstarávaní podať obstarávateľovi na 
vybavenie žiadosť o nápravu. 

30.2 Uchádzač, ktorý podľa bodu 30.1 podal obstarávateľovi na vybavenie žiadosť o nápravu, môže v prípade 
zamietnutia podanej úplnej žiadosti o nápravu, resp. doručenia nesúhlasného stanoviska obstarávateľa ku 
podanej úplnej žiadosti o nápravu, podať podľa § 107 zákona o verejnom obstarávaní námietku proti 
postupu obstarávateľa. 

Časť VII. 

Prijatie ponuky 

31    OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
31.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 28, bude zaslané oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky v termíne do 14.08.2015. 
 

31.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným uchádzačom 
jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola 
prijatá. 

32    UZAVRETIE ZMLUVY 
32.1 Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá najskôr 16 deň odo dňa 

ododslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

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

32.3 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu obstarávateľa a začaté konanie o námietkach pred 
uzavretím zmluvy bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie 
obstarávateľa alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona 
o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie 
obstarávateľa, obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.  
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

1 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ PODĽA § 26 ZÁKONA O VEREJNOM  OBSTARÁVANÍ 
1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie 

preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov 
požadovaných v bodoch 1.1.1 až 1.1.8 alebo ich úradne osvedčených kópií: 
1.1.1 potvrdenie príslušného súdu alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym 

orgánom v krajine svojho sídla, že voči uchádzačovi nie je začaté konkurzné alebo vyrovnávacie 
konanie, nie je v konkurze ani v likvidácii, že nebol proti uchádzačovi zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných 
v krajine svojho sídla; predložené potvrdenie musí byť aktuálne a musí ním preukazovať skutočný stav 
vo vzťahu k termínu, kedy uplynunie lehota na predkladanie ponúk, 

1.1.2 potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu 31.07.2015,  
že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, 
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, 

1.1.3 potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní, v ktorých je uchádzač vedený 
v evidencii platiteľov zdravotného poistenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu 31.07.2015,  
že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného 
na zdravotné poistenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,   

1.1.4 potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov nemocenského 
poistenia a dôchodkového zabezpečenia nie staršie ako tri mesiace ku dňu 31.07.2015,  
že uchádzač nemá v Slovenskej republike alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného 
na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,  

1.1.5 potvrdenie Sociálnej poisťovne, v ktorej je uchádzač vedený v evidencii platiteľov príspevku na 
poistenie v nezamestnanosti /potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného okresného 
úradu nie staršie ako tri mesiace ku dňu 31.07.2015,  
že uchádzač nemá v Slovenskej republike evidované nedoplatky príspevku na poistenie v 
nezamestnanosti, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia, ak má sídlo v Slovenskej republike,  

1.1.6 výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný príslušným súdom alebo správnym orgánom 
v krajine svojho sídla nie starší ako tri mesiace ku dňu 31.07.2015,  
že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, 
ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,     

1.1.6.1 podnikateľ - fyzická osoba predloží výpis z registra trestov alebo rovnocenný doklad vydaný 
príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za osobu, na ktorú je 
vydané živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných 
predpisov, 

1.1.6.2 podnikateľ - právnická osoba predloží výpisy z registra trestov alebo rovnocenné doklady 
vydané príslušným súdom alebo správnym orgánom v krajine svojho sídla za všetky osoby, 
ktoré tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa, 

1.1.7 doklad o oprávnení podnikať alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný 
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu obstarávania alebo 
čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla, že uchádzač je oprávnený na dodanie 
požadovaného predmetu obstarávania; v prípade určitých služieb doklad o zapísaní v profesijnom 
zozname alebo čestné vyhlásenie podľa predpisov v krajine svojho sídla, 
1.1.7.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická 

osoba, podnikateľ - príspevková organizácia), 
1.1.7.2 výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická 

osoba zapísaná v obchodnom registri), 
1.1.7.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. 
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1.1.8 čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej 
situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla, 

1.2 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 
2 zákona o verejnom obstarávaní, požadované v bodoch 1.1.1 až 1.1.8, nahradiť predložením úradne 
osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona 
o verejnom obstarávaní. 

1.3 Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže niektorý z dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní, požadovaný v bodoch 1.1.1 až 1.1.8, nahradiť čestným vyhlásením v prípade, ak sa 
v krajine jeho sídla požadovaný doklad nevydáva. 

2 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO 

POSTAVENIA 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoje finančné a ekonomické postavenie 
ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia 
schopný úspešne splniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zmluvy/zmluva, ktorá je 
požadovaná, resp. v súčasnom období je z hľadiska svojho ekonomického a finančného postavenia schopný 
riadne plniť takúto zmluvu/ 
ako dôkazy, že v predchádzajúcom období mal po odpočítaní svojich záväzkov dostupné likvidné aktíva alebo 
aktíva s primeranou mierou likvidity v súvislosti s plnením svojich zmluvných záväzkov, prípadne prístup k 
finančným úverovým prostriedkom postačujúcim pre úspešné splnenie takýchto zmlúv, resp. v súčasnom období 
má zabezpečený prístup k finančným úverovým prostriedkom alebo iným aktívam, vo výške 
postačujúcej/potrebnej na riadne plnenie takejto zmluvy. Požadované finančné a ekonomické postavenie 
uchádzač preukáže: 
 

2.1 Vyjadrením banky, v ktorej má uchádzač otvorený/vedený účet, o schopnosti uchádzača plniť si finančné 
záväzky za obdobie vyjadrenie banky/bánk/ alebo pobočky zahraničnej banky /bánk/ na území Slovenskej 
republiky alebo zahraničnej banky (nie staršie ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk/ o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, v ktorom banka uvedie, že uchádzač nie je v 
nepovolenom debete, že v prípade splácania úveru dodržiava splátkový kalendár a že bežný účet 
uchádzača nie je a ani nebol predmetom exekúcie. Vyjadrenie predkladá uchádzač zo všetkých bánk, v 
ktorých má vedený účet. Okrem vyjadrenia banky /bánk/ predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie 
podpísané uchádzačom alebo osobou splnomocnenou konať v mene uchádzača o tom, že v iných 
bankách uchádzač nemá vedené peňažné účty, 

2.2 Čestným vyhlásením uchádzača o celkovom obrate dosiahnutom za posledné tri hospodárske roky , za ktoré sú 
dostupné v závislosti od vzniku a začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač vo vyhlásení uvedie dosiahnutý obrat za 
každý rok osobitne. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom alebo osobou splnomocnenou konať v mene 

uchádzača. 
Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom 
obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný 
uchádzač podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Celkový obrat za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v 
závislosti od vzniku a začatia prevádzkovania činnosti, musí byť v minimálnej výške 345 000,-Eur. Ak prevádzkovanie 
činnosti je kratšie ako tri roky, prehľad o dosiahnutom obrate za obdobie prevádzkovania podnikateľskej činnosti musí 

byť v aliikvotnej hodnote zo sumy 345 000,00 Eur., 

3 PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI  
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú spôsobilosť na dodanie 
predmetu obstarávania ako dôkazy, že v predchádzajúcom období bol schopný a technicky spôsobilý úspešne 
plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná, resp. v súčasnom období 
je schopný a technicky spôsobilý riadne plniť takúto zmluvu. Požadovanú technickú spôsobilosť uchádzač 
preukáže:  
 
3.1  Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže zoznamom poskytnutých služieb uskutočnených 

za predchádzajúce tri roky, doplnený potvrdeniami o kvalite poskytnutia služby s uvedením cien, lehôt 
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dodania a odberateľov, ak odberateľom bol:                                                                                                                                                   
-verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia; 
-iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí 
odberateľ,  

V zozname odberatelom potvrdených dôležitých dodávok/úspešne splnených zmlúv uchádzač uvedie:  
3.1.1 názov alebo obchodné meno zmluvného partnera, adresa jeho sídla alebo miesta podnikania, 
3.1.2 názov/stručný opis predmetu plnenia,  
3.1.3 dohodnutú zmluvnú cenu a cenu skutočne fakturovanú a uhradenú za dodávku predmetu plnenia; 

v prípade rozdielu údajov medzi cenou dohodnutou a skutočne fakturovanou a uhradenou uviesť 
odôvodnenie rozdielu týchto cien,  

3.1.4 dohodnutý zmluvný termín uskutočnenia/ukončenia dodávky predmetu plnenia a skutočný termín 
uskutočnenia/ukončenia dodávky predmetu plnenia; v prípade rozdielu údajov medzi dohodnutým 
a skutočným termínom uskutočnenia/ukončenia dodávky predmetu plnenia uviesť odôvodnenie 
rozdielu týchto termínov dodávky,  

3.1.5 údaje na kontaktnú osobu zmluvného partnera/odberateľa, potrebné pre overenie si požadovaných 
informácií, 

3.1.6 potvrdenie/autorizovanie uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby odberateľa s uvedením 
mena a priezviska, funkcie a podpisu oprávnenej osoby odberateľa a odtlačku pečiatky odberateľa, 

 
 

A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA             

1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie predmetu obstarávania/časti 
predmetu obstarávania, vypočítaná a vyjadrená podľa bodu 15  časti súťažných podkladov  A.1 Pokyny pre 
uchádzačov  v slovenských korunách, s uvedením ceny bez DPH a aj vrátane DPH. 

2 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov 
uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu obstarávania podľa bodu 3  
časti súťažných podkladov  A.1 Pokyny pre uchádzačov. 

3 Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu 
obstarávania podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v eur vrátane DPH, uvedených 
v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý požaduje za dodanie predmetu 
obstarávania, najnižšiu cenu. 
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B.1  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVNIA 

Návrh zmluvy                                                                                                                                                               
ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a 
doplnkov na uskutočnenie stavebných prác 

čl. I. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:   

Úradný názov: Obec Beckov    
IČO: 00311413    
Poštová adresa: Beckov 180    
PSČ: 916 38    
Mesto/obec: Beckov    
Štát: Slovenská republika 
Zastúpený : Ing.Ján Križan    
Kontaktné miesto (miesta): Obecný úrad, Obec Beckov, 916 38 Beckov 180, Slovenská republika   
Kontaktná osoba: Ing. Marika Jurčacková, projektová manažérka – mail:  projekty@obec.beckov.sk 
Telefón: +421 327742728 (Ing. Jurčacková) 
Fax: +421 327742726   
E-mail: projekty@obec-beckov.sk    
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obec-beckov.sk    
   (ďalej len: „Objednávateľ“) 

 
2. Zhotoviteľ: 

Úradný názov: 

Sídlo: 
Zástupca v zmluvných záležitostiach: 
Zástupca v technických záležitostiach: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail:  
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne. 
Členovia sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.) 
(ďalej len: „Zhotoviteľ“) 
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Článok II. 
Podklady zmluvy 

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je výsledkom procesu verejného obstarávania  podlimitnej zákazky 
„Rekonštrukcia časti priestorov ZŠ v Beckove pre potreby Materskej školy“, zverejnenej vo Vestníku č. 136/2015 

- 13.07.2015   14270 – WYP.  Táto zmluva je uzatvorená ako zmluvný dokument pozostávajúci zo zmluvy 

o dielo, ponukového rozpočtu ( ocenený výkaz-výmer) a projektovej dokumentácie. 
 

čl. llI. 
Predmet zmluvy 

 
3.1 Predmetom zmluvy je realizácia interiérových stavebných úprav v jestvujúcej budove základnej školy v obci,  

spojených so zmenou využitia časti ZŠ na MŠ. Priestor sa nachádza na 1.NP ( prízemie).Stavebné práce ( len v 
interiéri) zahŕňajú : búracie práce - búranie jestvujúcich podláh a demontáž podlahových krytín, otvorov v nosných 
stenách na umiestnenie nových dverných a bez dverných otvorov, montovaných a murovaných priečok; výstavba 
nových zvislých murovaných konštrukcií-priečky; osadenie vodorovných konštrukcií - preklady; úpravy povrchov- 
omietky a maľby, keramické obklady, povrchové úpravy jestvujúcich izolovaných potrubí; podlahy- povlakové a dlažby 
izolácie proti vode a vlhkosti; elektro-montáže; zdravotno-technické inštalácie; vykurovanie. 
 

3.2 Dielo bude realizované v rozsahu a spôsobom stanoveným v projektovej dokumentácii 
 

3.3 Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú dodávku a realizáciu prác v zmysle platných právnych, 
  technických a ostatných noriem, bez vád. 
        

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dokončené dielo v súlade s bodom 3.1. 
   a objednávateľ  sa zaväzuje  dielo prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu predloženú  
  do verejného  obstarávania. 

 
  

čl. lV. 
Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo 

 
4.1      Termín začatia realizácie stavebných prác je po uzavretí zmluvy o dielo medzi zhotoviteľom a 
           objednávateľom a po prevzatí staveniska zhotoviteľom od objednávateľa, o čom sa vyhotoví  
           Zápis o prevzatí staveniska v stavebnom denníku, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia dvoch 
           zmluvných strán. 
4.2     Termín ukončenia stavebných prác je: 30. 11. 2015 

 
 

čl. V. 
Cena predmetu zmluvy 

 
5.1     Cena za dielo podľa v článku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 
          zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou  
      zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje: 

 
  Cena bez DPH: ........................ €, slovom (.......................................................................... Eur) 
  DPH: ....................................... €, slovom  
  Cena  s   DPH: ......................... €, slovom (.......................................................................... Eur) 

 
DOPLNÍ UCHÁDZAČ 
 
 

5.2.  V  cene sú zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie tejto zmluvy a zmluvná cena bude platiť  
      počas trvania zmluvného vzťahu. 

 
5.3.  Zmena ceny je možná len v prípade zmeny technického riešenia a rozsahu stavebných prác  

požadovaných objednávateľom. V tomto prípade budú platiť jednotkové ceny položiek konštrukcií, prác a 
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špecifikovaných materiálov stanovené v ponuke zhotoviteľa. Zmenu ceny je možné uplatniť len na 
základe dodatku k tejto zmluve. 

 
Pri položkách konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov, ktoré neboli predmetom 
verejnej súťaže,  ale nezvyšujú cenu plnenia, zhotoviteľ predloží ponuku na položky, ktorú musí vopred 
písomne odsúhlasiť objednávateľ. 

 
.čl. VI. 

Platobné podmienky 
 
 6.1.    Cena bude uhradená predávajúcemu na základe čiastkových faktúr, ktoré vystaví zhotoviteľ po ukončení  

mesiaca. Súčasťou faktúry bude položkový rozpočet vykonaných prác, ktorý bude odsúhlasený a  
potvrdený stavebným dozorom objednávateľa. Masačná fakturácia bude maximálne 30% zo zmluvnej 
ceny. Po dokončení a po riadnom odovzdaní stavby, dodávateľ doručí vyúčtovaciu faktúru. Podkladom 
pre vystavenie faktúry je odovzdávací  protokol, podpísaný stavebným dozorom objednávateľa, ktorým na 
účely tejto zmluvy je: ........................................................ DOPLNÍ OBJEDNÁVATEĽ 
 

6.2.     Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. Údaje 
na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude 
obsahovať predpísané náležitosti, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne  plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry kupujúcemu. 

 
6.3.     Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje 

        deň odpísania z účtu objednávateľa. 
 
 

čl. VlI. 
Podmienky zhotovenia  diela 

 
7.1.      Odovzdanie staveniska 
 
7.1.1. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní od dátumu 

podpisu zmluvy o dielo. 
Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany  zápisom v stavebnom denníku a osobitným protokolom. 

7.1.2. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto 
zmluvy. 

7.1.3. Podrobnosti o umiestnení zázemia pre dodávateľa budú dohodnuté v preberacom  protokole 
o odovzdaní staveniska. Dojednania budú riešiť umiestnenie stavebného dvora, napojenie na siete, 
pracovný režim, vstupy do budovy a iné náležitosti nevyhnutné pre uskutočnenie diela. 

 
 
7.2. Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
 
7.2.1. Odovzdá zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu stavby. 

 
7.2.2. Je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom 

v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí. 
 

7.2.3. Objednávateľ uvedený je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania, dodávateľský 
systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ 
porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným 
zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej 
v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné 
porušenie zmluvy.  

 
7.2.4. Záznam z kontrolných a pracovných porád, ktoré zvoláva stavebný dozor objednávateľa, za účasti 

poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa, je objednávateľ povinný prostredníctvom 
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technického dozoru zaznamenať všetky dojednania a do troch dní poskytnúť záznam všetkým 
účastníkom porady. 

 
 
7.3. Povinnosti zhotoviteľa 
 
7.3.1. Je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho ........................,  (číslo oprávnenia ..................) 

stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, 
najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných 
Ministerstvom vnútra SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a v stavebnom zákone 
a predkladať stavebný denník osobe vykonávajúcej technický a stavebný dozor objednávateľa denne. 
Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný popis  výkonov.  

 
7.3.2. Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a týkajúce sa diela.  
 
7.3.3. Je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom  v ňom uvedených sa vyjadriť do troch 

pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  
 
7.3.4. Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle pokynov na vedenie stavebného 

denníka vydaných Ministerstvom výstavby a verejných prác SR a Zväzom stavebných podnikateľov 
Slovenska, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie zmluvy o dielo. 

 
7.3.5. Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností, alebo častí diela, je povinný 

vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela písomne v stavebnom denníku. Z dôvodu 
operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác.  

 
7.3.6. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na 

nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu objednávateľom na 
vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť ani pri vynaložení odbornej spôsobilosti 
a využití svojich vedomostí.  

 
7.3.7. Ak zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne, je 

povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a projektantovi a ak sa nedajú odstrániť, 
navrhnúť objednávateľovi riešenie, resp. zmenu diela.  

 
7.3.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo 

škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi.  
 

7.3.9. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore 
staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné 
opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí staveniska . 

 
7.3.10. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné 

práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú 
kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je 
povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a ich dodržiavania počas výstavby.  

 
7.3.11. Zhotoviteľ je povinný konzultovať s objednávateľom farebné a tvarové prevedenie obkladových, 

povlakových materiálov, malieb, všetkých zariadení pred osadením alebo zabudovaním, ktoré nie sú 
presne vyšpecifikované vo výkaze výmer. 

 
7.3.12. Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných 

materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.  
 
7.3.13. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné 

podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé stavebné objekty a ich stavebné konštrukcie 
a realizovať stavebné a montážne postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť 
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všetkých európskych a slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú 
predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať platné vyhlásenie 
o zhode.  

 
7.3.14. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, a pod., potrebné na realizáciu predmetu 

zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie 
predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí koordináciu svojich  poddodávateľov (ak sa vyskytnú). 

 
7.3.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo 

konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb. 
 
7.3.16. Ak zhotoviteľ poruší záväzok podľa čl. 7.3.15 tejto zmluvy, znáša všetky dôsledky z toho vyplývajúce. 
 
7.3.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a existujúcej prevádzky 

a všetky dotknuté vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb . Zo staveniska je zhotoviteľ povinný 
vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou).  
 

7.3.18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce a 
zároveň je povinný zaobstarať vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý 
ustanoví pravidlá na vykonávanie prác na stavenisku v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. 
z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
 

7.3.19. Zhotoviteľ vypracuje a predloží harmonogram prác ( vrátane nasadenia kapacít) 
 

7.3.20. , ktorý bude súčasťou zmluvy a objednávateľovi predloží zoznam pracovníkov, vrátane ich 
oprávnení, ktorí sa budú podieľať na zhotovení stavby. 

 
7.3.21. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi 
príslušným riadiacim orgánom a objednávateľom (konečným prijímateľom pomoci).  
 
 

 
čl. VlII. 

Spôsob prevzatia diela 
 

8.1        Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe 
protokolov o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ predloží ako súčasť Zápisu o odovzdaní a prevzatí 
zhotoveného diela: 

 

a) Doklady o preukázaní zhody, atesty a certifikáty použitých výrobkov  

b) kópie zo stavebného denníka 

c) doklady o likvidácii odpadov 

d) revízne a tlakové skúšky podľa zadania 

e) projekt skutočného vyhotovenia 1x v papierovej forme aj v elektronickej podobe 
 
8.2     Zhotoviteľ je povinný, pri odovzdaní a prevzatí,dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov 

spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať 
a užívať, a to do 5 dní po odovzdaní stavby. 

 
 
8.3    Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so  zhotoviteľom 

   zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má  povinnosť odovzdať dielo po 
   odstránení týchto vád.  

 
8.4    Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví 
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   zhotoviteľ. 

 
  

čl. IX. 
Zmluvné pokuty  

 
   9.1     V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na 
             zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny tovaru uvedenej  v tejto zmluve za každý aj začatý 
             deň omeškania. 
 
   9.2     V prípade ak bude objednávateľ v omeškaní s platením faktúry podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ  
             Má nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň  

 omeškania. 
 

   9.3      V prípade, že zhotoviteľ nedodrží zákonné podmienky BOZP a PO, zaplatí  za každý prípad pochybenia 
              pokutu 100,00 eur. 
 
   9.4      V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia zvyšných materiálov a vyčistenia využívaných 
              plôch podľa 8.2, zaplatí pokutu 50,- eur/ deň. 
 

 
 

čl. X. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. III. a bude mať 

      vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
 
10.2. Dielo má vady ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 
b) technologické zariadenie vykazuje poruchy alebo nefunkčnosť, 
c) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
d) sú vady v dokladoch potrebných na užívanie podľa bodu 8.1., 

 
10.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých 

od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. 

 
10.4. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela,  zhotoviteľ zodpovedá 

počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi v súlade § 562, ods.2, písm. c) Obchodného 
zákonníka. 

 
10.5. Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60  mesiacov. Záručná doba začína plynúť 

dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol 
dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

 
10.6. Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie 

na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. 
 
10.7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne 

v listinnej podobe. Za písomne v listinnej podobe uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia 
podaná faxom, e-mailom ak je sprevádzaná zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty. 

 
10.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie (bez 

ohľadu na jej formu) podľa bodu 10.7. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžku dohodnú 
zmluvné strany písomne v listinnej podobe. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, 
môže objednávateľ požadovať zníženie ceny. 

 



      Obec Beckov 
 

Adresa: Obec Beckov, Beckov 180, SK-916 38 Beckov,, Slovenská republika  
IČO: 00311413, tel.: +421-32-7777125, fax  +421-32-7742726, mobil: 0915 736 779. e-mail: beckov@obec-beckov.sk , url: http://www.obec-beckov.sk   

Registračné číslo verejného obstarávania 04 /2015/OcU 

21 

 

10.9. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu diela, ktoré 
budú mať za následok zvýšenie jeho ceny, zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za 
podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. 
Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody. 
 
 

 
Čl. XI.  

Zodpovednosť za škodu 
 
11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku 

porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
 
11.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, 

má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 
 

 
Čl. XII.  

Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody 
 

12.1. Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.  
 
12.2. Stavebný materiál a technologické zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 

Kúpna cena týchto vecí je súčasťou maximálnej ceny podľa bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva 
vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, 
s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.  

 
12.3. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach, materiáloch a technologickom zariadení potrebných 

na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  
 

Čl. XIII.  
Odstúpenie od zmluvy 

 
13.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 

345 Obchodného  zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy 
odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 
15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.  
 

13.2 Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia. 
 
13.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 
            nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre podstatné 
            porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.  
 
13.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 13.1. stanoví na dodatočné plnenie 

dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým 
spôsobom, ako je uvedený v bode 13.1. 

 
13.5 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej 

strane.  
 
13.6 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu 

škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z 
ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do 
odstúpenia zrealizované.  

 
13.7 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa.  



      Obec Beckov 
 

Adresa: Obec Beckov, Beckov 180, SK-916 38 Beckov,, Slovenská republika  
IČO: 00311413, tel.: +421-32-7777125, fax  +421-32-7742726, mobil: 0915 736 779. e-mail: beckov@obec-beckov.sk , url: http://www.obec-beckov.sk   

Registračné číslo verejného obstarávania 04 /2015/OcU 

22 

 

b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou, 
ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre fakturáciu 
platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy .  

c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od doručenia 
konečnej faktúry objednávateľovi.  

 
 
 

Čl. XIV.  
Záverečné ustanovenia 

 
14.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa 
            vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 
14.2. Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany 

     zápisom v stavebnom denníku. 
 
14.3. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej  dohode obidvoch 

     zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.  
 
14.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
 

a) ponukový rozpočet stavby -  (č. 1) 
b) projektová dokumentácia – (č. 2) 
c) harmonogram prác - (č.3) 

 
14.5. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 

dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
 
14.6. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 
 
14.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po 
            dni, v ktorom bude  táto zmluva zverejnená v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.  
 
 

 
 
 
 
V Beckove, dňa ................      V .............................., dňa ................... 
 
 
 
Objednávateľ:        Zhotoviteľ:   
 
 
..........................................................                   ................................................................         
            Ing.Ján Križan 
             starosta obce 
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B.2  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

Predmetom obstarávania je realizácia interiérových stavebných úprav v jestvujúcej budove základnej školy 
v obci,  spojených so zmenou využitia časti ZŠ na MŠ. Priestor sa nachádza na 1.NP ( prízemie).Stavebné 
práce ( len v interiéri) zahŕňajú : búracie práce - búranie jestvujúcich podláh a demontáž podlahových 
krytín, otvorov v nosných stenách na umiestnenie nových dverných a bez dverných otvorov, montovaných 
a murovaných priečok; výstavba nových zvislých murovaných konštrukcií-priečky; osadenie vodorovných 
konštrukcií - preklady; úpravy povrchov- omietky a maľby, keramické obklady, povrchové úpravy 
jestvujúcich izolovaných potrubí; podlahy- povlakové a dlažby izolácie proti vode a vlhkosti; elektro-
montáže; zdravotno-technické inštalácie; vykurovanie. 
 
Podrobný opis zákazky obsahuje projektová dokumentácia, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. 
 
Zoznam: 
1.Architektúra : 
1.1.Textová časť:  - Sprievodná správa 
    - Súhrnná technická správa 
1.2.Grafická časť: 

01 Situácia 
02 Pôdorys – starý stav 
03 Rezy – starý stav 
04 Pôdorys – búranie 
05 Rezy – búracie práce 
06 Pôdorys – nový stav 
07 Rez AA – nový stav 
08 Rez BB – nový stav 
09 Výpis výplní 

          1.3.Výkaz- výmer 
 
 2.Elektrická inštalácia: 

2.1.Textová časť:  - Technická správa 
2.2.Grafická časť: 
   E-01 Svetelné rozvody  
   E-02 Zásuvkové rozvody 
   E-03 Schéma zapojenia rozvádzača 
2.3.Výkaz- výmer 
 
3.Vykurovanie: 
3.1.Textová časť:  - Technická správa 
3.2.Grafická časť:  01 Vykurovanie - pôdorys  
3.3.Výkaz- výmer 
 
4.Zdravotechnika: 
4.1.Textová časť:  - Technická správa 
4.2.Grafická časť:  01 Vnútorný vododvod     
                02 Vnútorná kanalizácia 
4.3.Výkaz- výmer ( súčasť TS) 
   

  


