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SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 

Predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác 

HD Dobšiná - Kryté poľné hnojisko, výbeh koní   

Podlimitná zákazka 

Verejná súťaž 

 

podľa § 34, § 91 a § 96  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 

Súlad súťažných podkladov so zákonom potvrdzuje: 

 

 

 ____________________________ 

 Ing. Vladimír Hlinka 

 osoba zodpovedná za obstarávanie 

 v obstarávateľskej organizácii 

 reg. číslo: M0547-687-2011 

 

 

 

Súťažné podklady schválil: _______________________________ 

 Ing. Ctibor Határ 

 generálny riaditeľ 

 

V Banskej Bystrici dňa ............................ 
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Časť I.   

Všeobecné informácie 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa a prijímateľskej inštitúcie 
Verejný obstarávateľ: 

Názov organizácie:   LESY Slovenskej republiky, š.p. 

Adresa organizácie:    Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica 

IČO:      36038351 

 

Web organizácie (URL):   www.lesy.sk 

Kontaktná osoba:     Ing. Vladimír Hlinka 

Telefón:    +421584880130  

Fax:     +421584422147 

E-mail:     vladimir.hlinka@lesy.sk 

 

2. Predmet zákazky 

2.1. Názov predmetu zákazky:   HD Dobšiná – kryté  hnojisko , výbeh koní  

2.2. Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka, prípadne alfanumerický 

kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV): 

Hlavný predmet: 45236000-0 Stavebné práce na stavbách plôch 

 
Kategória: Uskutočnenie stavebných  prác 

2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v časti 

"B 1 – Opis predmetu zákazky" 

3. Rozdelenie predmetu zákazky 

3.1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Záujemca musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

4. Variantné riešenie 

4.1. Záujemcom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. 

4.2. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnocovania a 

bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

5. Pôvod predmetu zákazky 

5.1. Uchádzač, jeho prípadní subdodávatelia, uchádzačom navrhnutí kľúčoví experti a prípadne ním ponúkané 

tovary musia spĺňať požiadavky na pôvod stanovené všeobecne záväznými právnymi aktmi Európskych 

spoločenstiev, príslušnými medzinárodnými zmluvami a dohodami. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky a lehoty uskutočnenia 

6.1. Miesto dodania predmetu zákazky:  k. ú. Dobšiná 
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6.2. Trvanie zmluvy na dodanie predmetu zákazky a/alebo lehoty ukončenia dodania predmetu zákazky:  6 

mesiacov  odo dňa účinnosti zmluvy.  

7. Zdroj finančných prostriedkov 
7.1. Práce budú financované z vlastných zdrojov obstarávateľa. Podmienky financovania a platobné podmienky 

sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo (príloha č. 2 súťažných podkladov). 

8. Zmluva 

8.1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky:  Zmluva o dielo. 

8.2. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí  prílohu č. 2 

týchto súťažných podkladov – Zmluva o dielo. 

9. Lehota viazanosti ponuky 

9.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným 

obstarávateľom. 

9.2. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 15.11.2013. 

9.3. V prípade, ak budú podané námietky proti postupu verejného obstarávateľa a bude začaté konanie o 

námietkach,  bude mať takéto konanie podľa zákona odkladný účinok na konanie verejného obstarávateľa. 

Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk, a to aj v 

prípade, ak bude začatá kontrola postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy s odkladným účinkom na 

konanie verejného obstarávateľa. 

9.4. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, prípadne 

primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 
 

10. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

10.1. Poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 

sprievodnej dokumentácie a  doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch a iné dorozumievanie 

medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje písomnou formou, ktorá 

zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií 

a je rovnako dostupná každému záujemcovi/uchádzačovi. Dorozumievanie možno uskutočňovať písomne 

prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky, alebo telefonicky, ako aj kombinovane. 

10.2. Pri čo najrýchlejšom vyžiadaní doplnenia a vysvetlenia spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jeho 

obsah a nie je zaručená pravosť (napríklad elektronickou poštou, faxom, telefonicky a pod.) pri dodržaní 

zákonom stanovených lehôt, záujemca/uchádzač doručí takúto žiadosť aj  poštou v písomnej forme a to 

najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania tejto žiadosti.    

10.3. Pri zistení rozdielov medzi obsahom žiadosti a/alebo dokumentu odoslanej/odoslaného 

záujemcom/uchádzačom spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť jej/jeho obsah a nie je zaručená 

jej/jeho pravosť a žiadosti a/alebo dokumentu vyhotovenej/vyhotoveného záujemcom/uchádzačom v 
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písomnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca je písomná forma doručená 

osobne alebo poštovou zásielkou. 

10.4. Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom a 

uchádzačom, záujemcom alebo účastníkom, najmä písomností, s doručením ktorých je spájané plynutie 

lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného 

predpisu o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov). 

Písomnosti budú doručované (do vlastných rúk) osobe, zodpovednej za doručovanie písomností a 

komunikáciu pri vysvetľovaní, hodnotení ponuky a spracovaní zmluvy na plnenie zákazky. Túto osobu určuje 

záujemca/uchádzač v žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov. 

 

11. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 

11.1. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, alebo ostatných 

údajov uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo v súťažných podkladoch  alebo v 

inej sprievodnej dokumentácii alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na 

predkladanie ponúk (§ 38 zákona), môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať písomne o ich vysvetlenie 

priamo u kontaktnej osoby. (V ďalšom texte sa pojmom súťažné podklady rozumejú: súťažné podklady, iná 

sprievodná dokumentácia a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie 

ponúk.) 

11.2. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená 

najneskôr do 9.8.2013 10:00 hod. 

11.3. Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch 

(§ 34 ods. 14 zákona), ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred 

uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
12.1.    Vzhľadom na špecifickosť stavby a jej umiestnenie je Obhliadka miesta dodania predmetu potrebná.  Termín 

obhliadky staveniska je možné dohodnúť s Ing. Jozefom  Kubišom  , tel. +421 908805386, e-mail: 

jozef.kubis@lesy.sk 
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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. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v  týchto súťažných 

podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je 

určené inak. 

13.3. Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať v mene 

uchádzača. 

13.4. Verejný obstarávateľ odporúča, aby všetky strany originálu ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry 

(prospekty a pod.) boli parafované osobou/ami podpisujúcimi ponuku. 

13.5. Ponuka musí byť pevne zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná, bez toho, aby sa porušila postupnosť 

dokladov v nej zviazaných a zabránila sa s nimi manipulovať. Za nerozoberateľnú ponuku sa považuje aj 

hrebeňová väzba opatrená takým uzáverom, ktorý znemožní jej rozobratie(napr. spôsob pečatenia používaný 

na notárske účely). Všetky strany ponuky uchádzač očísluje arabskými číslicami bez kombinácie 

a abecednými znakmi vzostupne. 

14. Jazyk ponuky 

14.1. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené 

v slovenskom jazyku, pokiaľ nie je určené inak. 

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 

preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. 

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke, mena finančného plnenia 

15.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v rámci 

elektronickej aukcie bude vyjadrená v mene EUR bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). 

15.2. Záujemca stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov a príjmov 

podľa platných právnych predpisov. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy 

všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady 

spojené s plnením predmetu zákazky. 

15.3. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), 

navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

 sadzba DPH v %, 

 výška DPH v EUR, 

 navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

15.4. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť, že nie 

je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke. 
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15.5. Zmluvná cena uvedená uchádzačom musí platiť počas celého obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.  

15.6. Zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača bude zaplatená v mene EUR. 

 

16. Zábezpeka ponuky 

Zábezpeka sa vyžaduje: Áno 

Požadované zábezpeky: 

Zábezpeka je stanovená na celú zákazku vo výške 10 000,00 EUR (slovom desaťtisíc eur).  

16.1   Spôsob zloženia zábezpeky ponuky: 

16.1.1.  poskytnutím bankovej záruky za uchádzača: 

- Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len 

banka). 

- Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že: 

- banka uspokojí veriteľa – verejného obstarávateľa podľa článku 1 tejto časti súťažných podkladov za 

dlžníka – uchádzača, v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa, 

- banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa článku 16. tejto časti súťažných 

podkladov. 

- Banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 15 dní po doručení  výzvy verejného obstarávateľa 

na zaplatenie, na účet verejného obstarávateľa podľa bodu 16.1.2. 

- Banková záruka nadobúda platnosť dňom jej vystavenia bankou a vzniká doručením záručnej listiny 

verejnému obstarávateľovi. 

- Platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2., resp. predĺženej 

lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.3. 

- Banková záruka zanikne: 

- plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech verejného 

obstarávateľa, 

- odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti, 

- uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia doby platnosti neuplatnil svoje 

nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej záruky 

uchádzač nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky. 

- Banková záruka podľa článku 16.1.1 tejto časti súťažných podkladov, v ktorej banka písomne vyhlási, že 

uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré verejný 

obstarávateľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak 

bankovú záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, 

záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť 

zároveň doložená úradným prekladom do slovenského jazyka. 

- Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. 
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16.1.2  zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa bankovým prevodom. 

Finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa najneskôr v lehote na   

predkladanie ponúk:  

             Banka:  VÚB, a.s., pobočka Rožňava 
             Číslo účtu: 1234378553/0200, 
             Variabilný symbol: číslo oznámenia  

Špecifický symbol: IČO uchádzača 
                            Účel platby:   zábezpeka - HD Dobšiná - Kryté poľné hnojisko, výbeh koní   

             V prípade  uchádzača so sídlom mimo územia SR musia byť finančné prostriedky zložené na účet: 
             IBAN SK96 0200 0000 0012 3437 8553 
             SWIFT CODE: SUBASKBX  
- Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet verejného obstarávateľa najneskôr v momente 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa článku 22.1. tejto časti súťažných podkladov. Doba 

platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa trvá až 

do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa článku 9. týchto súťažných podkladov. 

- Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa podľa článkov uvedených 

vyššie, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený. 

16.2   Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk: 

16.2.1  Verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi zábezpeku v súlade s § 36 ods. 5 a 6 zákona. 

16.2.2  Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 

16, ktoré slúži ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane prislúchajúcich úrokov. 

16.3  Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy: 

16.3.1  Zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy, 

16.3.2  Verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov vo výške podľa 

článku 16 tejto časti súťažných podkladov, ktoré slúžili ako zábezpeka ponuky uchádzača, vrátane 

prislúchajúcich úrokov. 

16.4   Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok zloženia uvedených v bode 16.1. 

16.5   V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.3. zábezpeka ponúk naďalej zabezpečuje 

viazanosť ponúk uchádzačov až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

16.6   Zábezpeka vo forme finančných prostriedkov zložených na bankový účet verejného obstarávateľa v prípade 

predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty 

viazanosti ponúk, pokiaľ uchádzač verejnému obstarávateľovi neoznámi, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty 

viazanosti ponúk necíti byť ďalej svojou ponukou viazaný. 

16.7   Zábezpeka vo forme bankovej záruky v prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk naďalej zabezpečuje 

viazanosť ponuky až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk, pokiaľ uchádzač verejnému 

obstarávateľovi neoznámi, že sa po uplynutí pôvodnej lehoty viazanosti ponúk necíti byť ďalej svojou 

ponukou viazaný. 

16.8   V prípade, že je banková záruka vystavená na kratšiu dobu, ako je predĺžená lehota viazanosti ponúk, bude 

uchádzač povinný pred uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk doručiť listinu vystavenú bankou, 

dokladujúcou jej predĺženie (predĺženie pôvodnej bankovej záruky). V tomto prípade môže uchádzač 

nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v 

požadovanej výške, ak tak urobí v pôvodnej lehote viazanosti ponúk. 

16.9  Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky po uplynutí 

lehoty na predloženie ponúk počas plynutia lehoty viazanosti ponúk. 
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Časť IV. 

Obsah ponuky 

17. Obsah ponuky 

17.1. Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie 

kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť 

ponuky, označenú slovom "Ostatné". 

17.1.1. Uchádzač vloží obe časti do samostatného nepriehľadného obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, 

prípadne zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o 

ponuku na Predmet zákazky (bod 21 týchto súťažných podmienok), 

17.2. Uzavretá časť „Ostatné“ bude obsahovať:  

17.2.1. obsah ponuky (index – položkovitý zoznam dokladov ponuky) s odkazom na očíslované strany, 

17.2.2. identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za každého člena skupiny) 

na osobitnom liste s uvedením obchodného mena, adresy sídla alebo miesta jeho podnikania; meno 

kontaktnej osoby zodpovednej za elektronickú aukciu s jej telefónnym číslom a elektronickou adresou (uviesť 

v prípade, že táto osoba nie je totožná s kontaktnou osobou určenou v žiadosti o poskytnutie súťažných 

podkladov podľa bodu 10.4. týchto súťažných podkladov). 

17.2.3. doklady a dokumenty  podľa časti A.2 „Podmienky účasti uchádzačov“, 

17.2.4. čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, iba v prípade, ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov, v 

ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny 

dodávateľov požadovanú právnu formu, 

17.2.5. plnú moc pre jedného z členov skupiny (iba ak platí bod 17.2.4 - podpísanú všetkými členmi skupiny alebo 

osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny), ktorý bude oprávnený prijímať 

pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných členov skupiny. 

Úkony zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné. 

17.2.6. návrh zmluvy v jednom vyhotovení doplnený a podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača bez 

ponúknutej ceny, uchádzač spolu s podpísaným návrhom zmluvy predkladá aj  jej povinnú prílohu č. 2 – 

Harmonogram prác, ktorý spracuje podľa odseku 3.5 zmluvy o dielo  

17.3. Uzavretá časť „Kritéria“ bude obsahovať: 

17.3.1. Cenový návrh. Cena bude určená na základe výkazu výmer, ktorý je súčasťou podkladov pre spracovanie 

ponuky ako cena pevná na celú stavbu. Cena sa uvedie v € bez DPH v súlade s bodom 15 týchto súťažných 

podmienok. Súčasťou cenovej ponuky je podrobný rozpočet stavby. V súlade s § 34, odsek 10 zákona v 

prípade, že uchádzač plánuje pri realizácii stavebných prác využiť aj kapacity subdodávateľov, tak v 

nacenenom výkaze výmer budú časti realizované formou subdodávky vylíšené farebne a v dolnej časti bude 

uvedený aj ich súčet. Zároveň uchádzač doloží aj identifikačné údaje subdodávateľov (obchodné meno, sídlo, 

IČO). V prípade viacerých subdodávateľov bude pri ich identifikačných údajoch uvedené aj okou farbou sú 

vylíšené položky v predloženom nacenenom výkaze výmer.  

 

17.3.2. kópiu cenového návrhu na CD/DVD nosiči vo formáte PDF v strojovo čitateľnom tvare s možnosťou 

vyhľadávania. Textové a tabuľkové výstupy sa predkladajú vo formáte pdf v strojovo čitateľnom tvare, 

obrázkové výstupy vo formáte pdf. Je to potrebné za účelom  predloženia ponuky Úradu pre verejné 

obstarávanie podľa § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní pre lepšie vyhľadávanie v dokumentoch a pre 
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lepšie zorientovanie nevidiacich na stránke CRDVO. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude 

obsahovať osobné údaje alebo informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, 

je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s právnymi predpismi. V prípade 

rozdielov medzi originálnym vyhotovením ponuky a kópiou ponuky na CD/DVD nosiči je záväzný obsah 

originálneho vyhotovenia ponuky. 

17.4. Ak nebudú doklady a dokumenty podľa bodov 17.1. až 17.3.1. súčasťou ponuky, bude táto ponuka z 

verejného obstarávania zadávanej zákazky vylúčená.  
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Časť V. 

Predkladanie ponuky 

18. Náklady na ponuku 

18.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez finančného nároku 

voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 

18.2. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa 

uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného obstarávania. 

19. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 

19.1. Ponuku môže predložiť fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu poskytuje 

stavebné práce.  

19.2. Záujemcom môže byť aj skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému 

obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov nemusí vytvoriť právne vzťahy, musí však stanoviť lídra 

skupiny dodávateľov. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na dodanie predmetu zákazky 

musia udeliť plnomocenstvo jednému z členov skupiny dodávateľov konať v mene všetkých členov skupiny 

dodávateľov a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní ako aj  konať v mene skupiny pre prípad 

prijatia ich ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie/zodpovednosti v procese plnenia zmluvy. 

Pred podpisom zmluvy sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov z dôvodu riadneho plnenia zmluvy uzatvorila a 

predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude zaväzovať 

zmluvné strany, aby ručili spoločne za záväzky voči verejnému obstarávateľovi vzniknuté pri realizácii 

predmetu zákazky. 

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

zadávanej zákazky realizovanej postupom verejnej súťaže nesmie zúčastniť. 

19.4. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky podľa bodu 19.1. až 19.3. 

tejto časti súťažných podkladov, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia a takáto ponuka 

bude vrátená neotvorená odosielateľovi/predkladateľovi. 

20. Predloženie ponuky 

20.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky 

členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je 

súčasne členom skupiny dodávateľov.  

 

20.2. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21. osobne alebo prostredníctvom poštovej 

zásielky na adresu verejného obstarávateľa, uvedenú v bode 22.2. v lehote na predkladanie ponúk podľa 

bodu 22.1. tejto časti SP.  

20.3. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia 

ponuky verejnému obstarávateľovi. 

20.4. Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi  potvrdenie o jej prevzatí, 

v ktorom uvedie dátum, miesto a čas prevzatia ponuky. 

20.5. Ponuka predložená v listinnej podobe po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.1. sa 

vráti uchádzačovi neotvorená. 
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21. Označenie obálky ponuky 
21.1 Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie 

kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť 

ponuky, označenú slovom "Ostatné". Popri týchto označeniach častí uchádzač na obálkach uvedie aj všetky 

údaje podľa bodu 21.3. 

21.2. Uchádzač vloží obe časti do samostatného nepriehľadného obalu. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, 

prípadne zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu. 

21.3. Na obale ponuky je potrebné uviesť nasledovné údaje:   

 adresa verejného obstarávateľa, 

 obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta podnikania 

všetkých členov skupiny dodávateľov, 

 označenie „Súťaž – neotvárať“, 

označenie heslom verejnej súťaže „HD Dobšiná - Kryté  hnojisko, výbeh koní „  

22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky 

22.1. Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 19.8.2013, do 10:00 hod. miestneho času. 

22.2. Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa: 

LESY Slovenskej republiky, š.p., Námestie Slobody č.2      ,050 01 ,Revúca 

22.3. V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v 

časti I., bod 1 týchto súťažných podkladov do podateľne, v lehote na predkladanie ponúk. Pracovná doba 

podateľne pre verejnosť (záujemca/uchádzač) je: pondelok až piatok  od 9:00 hod. do 14:00 hod (obedňajšia 

prestávka je od 11:00 do 11:30 hod.) 

22.4. Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti záujemcovi 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.  

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 verejného obstarávateľa. 

Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným 

v predchádzajúcich bodoch týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk.  
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Časť VI. 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk 
 

24. Otváranie ponúk 

24.1. Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: 

 LESY SR, š.p., Námestie Slobody č.2, 050 01 Revúca - zasadačka I. poschodie 

24.2. Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa: 19.8.2013 o 12:00 hod. 

24.3. Otváranie ponúk je neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční za prítomnosti členov komisie.   

24.4. Otváranie častí ponúk označených ako „Kritériá“ sa uskutoční v termíne podľa § 41, odsek 2 zákona. 

                      

25. Preskúmanie a hodnotenie ponúk 

25.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

25.1.1. obsahujú náležitosti uvedené v bode 17.  tejto časti súťažných podkladov,  

25.1.2. zodpovedajú požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v Oznámení a v týchto 

súťažných podkladoch. 

25.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 

požiadavkami verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedenými v Oznámení 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 verejného obstarávateľa podľa bodov 25.1. a  25.2. tejto 

časti súťažných podkladov bude zo zadávanej zákazky realizovanej postupom verejnej súťaže vylúčená. 

Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 

25.4. Oprava chýb 

25.4.1. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade: 

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

b. rozdielu medzi jednotkovou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom nesprávneho 

násobenia jednotkovej ceny množstvom, platiť bude jednotková cena, 

c. nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude 

správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

25.4.2. O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený a zároveň bude požiadaný o 

predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na 

plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk. 

25.4.3. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 

a. ak neakceptuje opravenú sumu alebo  

b. ak uchádzač neodošle písomný súhlas s vykonanou opravou v lehote piatich pracovných dní odo dňa 

doručenia žiadosti o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa 

návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk. 

25.4.4. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia. 
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26. Vysvetľovanie ponúk 

26.1. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé 

zachytenie obsahu  alebo o doplnenie predložených dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok 

účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača v tomto verejnom obstarávaní podľa § 33 ods. 6 zákona. 

26.2. Komisia môže  písomne požiadať v zmysle § 42 ods. 2 zákona uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Požiadavka 

na vysvetlenie ponuky nesmie byť výzvou na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila a komisia neprijme 

ponuku na zmenu,  ktorou by sa ponuka zvýhodnila. 

26.3. Ak ponuka uchádzača bude obsahovať  neobvykle  nízku  cenu,  komisia  písomne požiada  uchádzača v 

zmysle § 42 ods. 3 zákona o vysvetlenie návrhu ceny. Požiadavka na vysvetlenie návrhu ceny bude smerovať 

k podrobnostiam základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré  komisia považuje za  dôležité vo 

vzťahu  k celkovej zmluvnej cene za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedenej v ponuke 

uchádzača. 

26.4. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu  

na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia. Komisia vylúči ponuku ak uchádzač nesplní podmienky 

podľa § 42 ods. 4 písm. a) až e )zákona.  

26.5. V prípade, ak uchádzač odôvodňuje neobvykle nízku cenu získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v 

primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi, inak komisia ponuku uchádzača vylúči z verejného obstarávania. 

27. Vylúčenie ponúk 

27.1. Verejný obstarávateľ  podľa § 33 ods. 7 a 8 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil 

podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil požadované 

vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa § 26 ods. 2 zákona a bodu 17.4. týchto súťažných podkladov 

(v prípade, ak ponuka uchádzača, tvoreného skupinou dodávateľov, neobsahuje vyhlásenia, potvrdenia, doklady 

a dokumenty, za každého člena skupiny dodávateľov  osobitne) alebo poskytol nepravdivé/skreslené 

informácie. 

27.2. Verejný obstarávateľ  podľa § 39 ods. 5 zákona vylúči ponuku ktorá je predložená v rozpore s citovaným 

ustanovením zákona, to znamená, že uchádzač je v tom istom postupe zadávania zákazky zároveň 

subdodávateľom iného uchádzača alebo členom skupiny, ktorá predkladá ďalšiu ponuku. 

27.3. Komisia podľa § 42 ods. 1 zákona vylúči ponuku, ktorá nespĺňa požiadavky verejného obstarávateľa uvedené 

v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v bodoch 13, 14, 15, 16 a 17 týchto súťažných podkladov 

najmä tým, že neobsahuje  požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo sú tieto neplatné 

alebo poskytnuté informácie sú nepravdivé/skreslené/neúplné/rozporuplné alebo ak ponuka obsahuje 

obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto súťažných 

podkladoch, prípadne so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

27.4. Komisia podľa § 42 ods. 1 zákona vylúči ponuku, ktorú po preskúmaní vlastného návrhu plnenia predmetu 

zákazky predloženého uchádzačom identifikovala ako technicky nezhodnú a konštatovala, že nespĺňa 

požiadavky verejného obstarávateľa a nekorešponduje so zadaním definovaným v časti B 1 týchto súťažných 

podkladov.   

27.5. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač nedoručí jej písomné vysvetlenie v lehote piatich pracovných dní odo 

dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou verejného 

obstarávateľa podľa § 42 ods. 3 zákona ani po osobnej konzultácii  a nie sú splnené podmienky podľa  § 42 

ods. 4 písm. a) až e) zákona.  
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27.6. Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie, resp. vylúčenie jeho ponuky, s uvedením dôvodu 

vylúčenia. 

28. Vyhodnocovanie ponúk 

28.1. Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky 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 súťažných podkladoch. 

28.2. V súlade s § 43 ods. 6 zákona komisia vyhodnotí  platné ponuky predložené v listinnej podobe podľa kritérií 

na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy pridelenej jednotlivým kritériám a v súlade s § 42 ods. 8 vyhotoví 

zápisnicu o takomto vyhodnotení  ponúk, ktorej výsledky budú tvoriť podklad pre elektronickú aukciu. 

28.3. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami prostredníctvom administrátora súčasne všetkých 

uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien v elektronickej aukcii. Vo 

Výzve na účasť v elektronickej aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) budú v zmysle § 43 ods. 7 zákona o 

verejnom obstarávaní uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzva bude zaslaná 

elektronicky zodpovednej osobe uchádzača určenej v ponuke ako kontaktná osoba pre elektronickú aukciu (v 

ponuke uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby). V prípade zmeny kontaktných údajov uvedenej 

osoby je potrebné príslušnú zmenu dať verejnému obstarávateľovi na vedomie najneskôr dva pracovné dni 

pred začatím elektronickej aukcie. 

28.4. Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení - na internetovej adrese 

http://lesysr.proe.biz. Súčasťou výzvy na účasť v on-line výberovom konaní je aj prihláška, po ktorej vyplnení 

bude účastníkom zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč. Všetky informácie o prihlásení sa do elektronickej 

aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú uvedené vo Výzve. 

28.5. Po sprístupnení vstupu do aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich vstupných cien, ktoré do 

e-aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ prostredníctvom administrátora a ktoré musia byť zhodné s 

pôvodnými, listinne predloženými ponukami. Každý uchádzač do začiatku súťažného kola bude vidieť iba 

svoju ponuku a až do začiatku súťažného kola ju nemôže meniť. Zoznam položiek pre predkladanie nových 

hodnôt v elektronickej aukcii je nasledovný: 

Cena celkom bez DPH za celý predmet súťaže. 

  

28.6. Elektronická aukcia je jednokolová a súťažné kolo (aukčné kolo) elektronickej aukcie sa začne v termíne  

uvedenom vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. E-aukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo 

dňa odoslania Výzvy uchádzačom. Na začiatku súťažného kola sa každému z uchádzačov zobrazia jeho 

ponúknuté ceny aj s aktuálnym poradím jeho ponuky a súčasne budú zobrazené najnižšie jednotkové ceny 

bez DPH pre jednotlivé položky a najnižšia celková cena bez DPH uchádzača s najlepšou ponukou bez jeho 

identifikácie. Nastavenia e-aukcie nedovoľujú zadať rovnakú cenu ako je aktuálna cena ktoréhokoľvek 

z uchádzačov. 

28.7. Každý uchádzač v e-aukcii môže počas súťažného kola opakovane znižovať svoju ponukovú cenu. Minimálny  

krok zníženia cenovej ponuky je 0.20 % (minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke 

účastníka). Maximálny krok zníženia cenovej ponuky je o  50.00 % (maximálny krok zníženia jednotkovej ceny 

je vo vzťahu k minimálnej cene danej položky). Súťažné kolo začne v stanovenom čase oznámenom vo Výzve 

a skončí uplynutím časového limitu 30 min., ak už ani jeden z uchádzačov nepredloží v riadnom čase (v 

lehote do 2 minút pred koncom aukcie) novú aktuálne najlepšiu ponuku. V prípade zníženia minimálnej ceny 

ponuky v posledných 2 minútach e-aukcie sa na základe nastavenia automatického predlžovania súťažné 

kolo predlží o ďalšie 2 minúty. Počet predĺžení nie je obmedzený.  
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28.8. V priebehu súťažného kola elektronickej aukcie budú všetkým zaradeným uchádzačom zverejňované 

informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie. Informácie zobrazené 

uchádzačom sú priebežne aktualizované (okamžitú aktualizáciu je možné uskutočniť stlačením klávesy F5). Za 

aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači. 

28.9. Po zadaní novej ponuky je uchádzačovi potvrdené prihodenie alebo sa zobrazí správa, že prihodenie bolo 

neúspešné vrátane uvedenia dôvodu o neúspešnom prihodení. Systém zaznamenáva presný čas zadania 

každej novej ponuky, resp. prihodenia, pričom do histórie e-aukcie sa zaznamenáva každý vstup alebo zásah 

od všetkých účastníkov elektronickej aukcie. Pre priebeh výberového konania elektronickej aukcie platí tzv. 

serverový čas, ktorý je vždy zobrazený vľavo hore. 

28.10. Po ukončení súťažného kola systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať jednotlivé hodnoty, ktoré boli 

predmetom daného súťažného kola. Výsledkom elektronickej aukcie je určenie poradia uchádzačov podľa 

ponúknutých cien vzostupne od najnižšej po najvyššiu. Úspešným uchádzačom sa stáva ten uchádzač, ktorý 

ponúkol v elektronickej aukcii najnižšiu cenu v € bez DPH. 

28.11. Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie: 

Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu, vyžaduje sa mat nainštalovaný jeden z podporovaných 

webových prehliadacov:<ul>Microsoft Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia, Mozilla Firefox 2.0 a vyššia, nutné 

je mat v prehliadaci zapnutý javascript a cookies; návod ako povolit cookies vo webovom prehliadaci nájdete 

na http://support.proe.biz/ v sekcii Podpora/Nastavenia.</ul>Dalšie pokyny pre uchádzacov. Správna 

funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Verejný obstarávateľ odporúča 

uchádzačom, aby mali počas priebehu e-aukcie k dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému 

e-aukcie. V prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane verejného obstarávateľa 

(napr. výpadok elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa bude aukcia opakovať v náhradnom termíne. V 

prípade opakovania aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa zákona. 

 

28.12. Upozorňujeme uchádzačov, aby zodpovedne a správne kalkulovali cenu, za ktorú sú ešte schopní zákazku 

realizovať v kvalite zodpovedajúcej predloženej ponuke. 

Časť VII. 

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 vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné 

osoby verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného obstarávania poskytovať 

alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym tretím osobám. 

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

uchádzačov. 
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Časť VIII. 

Prijatie ponuky 

30. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

30.1. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk. 

Úspešnému/úspešným uchádzačovi/uchádzačom bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho/ich 

ponuku/ponuky prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom jednotlivo bude oznámené, že neuspeli, s uvedením 

dôvodu/dôvodov neprijatia ich ponuky a identifikácie úspešného/úspešných uchádzača/uchádzačov, ako aj 

informácie o charakteristikách a výhodách jeho/ich ponuky/ponúk. 

30.2. Úspešný uchádzač je povinný prepracovať cenovú ponuku (po jednotlivých položkách) v súlade s jeho 

výslednou cenovou ponukou z e-aukcie za predmet obstarávania. Spôsob výpočtu cien po jednotlivých 

položkách bude nasledovný: 

Uchádzač vypočíta % o ktoré znížil počas e-aukcie ponúknutú cenu predloženú v listinnej podobe.  

Vypočítaným % zníži rovnomerne všetky jednotlivé položky. Uchádzač zaokrúhli prepočítané ceny za 

jednotlivé položky tak, aby sa čo najviac priblížil cene ponúknutej v e-aukcii, pričom ju nesmie presiahnuť. 

 

31. Uzavretie zmluvy 

31.1. Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk a to 

najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44, ak nebola 

doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 alebo 

ak neboli podané námietky podľa § 138. 

31.2. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou/ponukami 

predloženou/predloženými  úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi. 

31.3. Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s druhým, resp. s tretím uchádzačom  v prípade, ak nastanú 

okolnosti podľa § 45 , odsek 9 zákona. 

32. Ďalšie informácie 

32.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť neukončenú súťaž, resp. neuzatvoriť zmluvu s úspešným 

uchádzačom v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase vyhlásenia verejného obstarávania nemohol 

predpokladať. 

33.      Záverečné ustanovenia 

33.1. V použitom postupe verejného obstarávania platia pre ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými      
podkladmi, príslušné ustanovenia zákona  o verejnom obstarávaní.  

  

Príloha č. 1: Projektová dokumentácia v elektronickej forme /alebo na CD nosiči/ 

Príloha č. 2: Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (návrh zmluvy) 

Príloha č. 3: Rozhodnutie mesta Dobšiná č.22/2012-02 – stavebné povolenie  
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A.2 Podmienky účasti uchádzačov 

Podľa § 32, odsek 8 splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, 

pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi 

úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom. 

Všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v  týchto súťažných 
podkladoch musia byť  predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené kópie. 
 
1. Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného 
alebo obchodného registra  
 

Podmienka účasti Spôsob preukázania 

§ 26 ods.1 písm. a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho 

orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania 

finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej 

činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny 

alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny 

alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, 

Záujemca/Uchádzač predloží 

výpis z registra trestov nie 

starší ako tri mesiace. 

§ 26 ods.1 písm. b) -  záujemca/uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen 

štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková 

podstata súvisí s podnikaním. 

Záujemca/Uchádzač predloží 

výpis z registra trestov nie 

starší ako tri mesiace. 

§ 26 ods.1 písm. c) -  na záujemcu/uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v 

likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok 

majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku. 

Záujemca/Uchádzač predloží 

potvrdenie príslušného súdu 

nie staršie ako tri mesiace. 

§ 26 ods. 1 písm. d) - záujemca/uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného 

na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové 

sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 

Záujemca/Uchádzač predloží 

potvrdenie zo Sociálnej 

poisťovne a zdravotnej 

poisťovne nie staršie ako tri 

mesiace.  

§ 26 ods.1 písm. e) - záujemca/uchádzač nemá evidované daňové nedoplatky, 

ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. 

Záujemca/Uchádzač sa 

predloží potvrdenie miestne 

príslušného daňového úradu 

nie staršie ako tri mesiace. 

§ 26 ods.1 písm. f) - záujemca/uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné 

práce  

Záujemca/Uchádzač predloží 

doklad o oprávnení 

uskutočňovať stavebné 

práce 
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§ 26 ods.1 písm. g) - záujemcovi/uchádzačovi nebolo v predchádzajúcich troch 

rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný 

obstarávateľ preukázať. 

 

 

Záujemca/Uchádzač 

nepredkladá verejnému 

obstarávateľovi žiadne 

potvrdenie. 

§ 26 ods.1 písm. h) nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní alebo nie je osobou, 

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto 

spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 

štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má 

právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto 

spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 

štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je 

alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol 

právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola 

2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto 

spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom 

štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má 

právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

2b. právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, 

právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, 

3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu 

došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

čestným vyhlásením 

 

Záujemcu/Uchádzača zapísaného v zozname podnikateľov na Úrade pre verejné 

obstarávanie oprávňuje preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa 

osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 predložením potvrdenia úradu. 

 

 

 

§ 26 ods. 4  - uchádzač so sídlom mimo SR 

Ak uchádzač alebo záujemca 

nemá sídlo v Slovenskej 

republike a krajina jeho sídla 

nevydáva niektoré z 

dokladov uvedených v § 

26,odsek 2 alebo nevydáva 

ani rovnocenné doklady, 

možno ich nahradiť čestným 

vyhlásením podľa predpisov 

platných v krajine jeho sídla. 
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2. Ekonomické a finančné postavenie  
 

Podmienka účasti Minimálna požadovaná úroveň 

§ 27 ods. 1 písm. a) 

- 

záujemca/uchádzač 

preukáže svoje 

finančné a 

ekonomické 

postavenie: 

Záujemca/Uchádzač predloží vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej má 

záujemca vedený účet o schopnosti záujemcu plniť si finančné záväzky.  

V predmetnom vyjadrení banka/banky, pobočka zahraničnej banky, potvrdí/ potvrdia, že 

Záujemca/Uchádzač: 

a) za predchádzajúce tri roky až ku dňu vystavenia vyjadrenia banky resp. len za tie roky, za 

ktoré je dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti:  

- nebol v nepovolenom debete,  

- jeho účet nebol predmetom exekúcie, 

- v prípade splácania úveru/úverov, si plní záväzky, vyplývajúce z úverových vzťahov.  

b) je schopný disponovať počas realizácie zákazky  finančnými prostriedkami v objeme 

minimálne 50 000.- EUR. (môže to byť aj prísľub banky, alebo pobočky zahraničnej banky o 

poskytnutí úveru. V prípade, že záujemca/uchádzač predkladá vyjadrenia viacerých bánk, tak 

splnením tejto podmienky sa rozumie dosiahnutie vyššie uvedenej sumy súčtom 

disponibilných prostriedkov uvedených na predložených vyjadreniach.  

Predložené vyjadrenie banky/ vyjadrenia bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku 

dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie 

z banky/bánk a verejný obstarávateľ ho neuzná. 

Zároveň s vyjadrením/vyjadreniami banky/bánk záujemca predloží ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

podpísané štatutárnym zástupcom záujemcu alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu 

opatrené dátumom a pečiatkou záujemcu, že predložil vyjadrenia všetkých  bánk alebo  

pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má vedený/é účet/účty a že v iných bankách nemá 

záväzky. 

Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 32 ods. 6: 

Vyjadrenie banky je potrebné na preukázanie ekonomickej stability záujemcu/uchádzača 

a minimálny disponibilný finančný objem potvrdzuje jeho schopnosť začať s realizáciou 

stavebných prác a tým prefinancovať časť zákazky vlastnými prostriedkami, nakoľko verejný 

obstarávateľ zálohové platby ani platbu vopred neumožňuje a vzhľadom na dĺžku 

fakturačného obdobia a lehotu splatnosti faktúr bude prvé finančné plnenie za vykonané 

stavebné práce v prospech úspešného uchádzača najskôr po dvoch kalendárnych mesiacoch 

od odovzdania staveniska. 
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3. Technická alebo odborná spôsobilosť  

Podmienka účasti Minimálna požadovaná úroveň 

§ 28 ods.1 písm. b) - uchádzač 

preukáže technickú alebo odbornú 

spôsobilosť predložením uvedených 

dokladov alebo dokumentov: 

zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov 

(rok 2008 - 2012) doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní 

stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a 

zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak 

odberateľom 

1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí iný 

verejný obstarávateľ, 

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí 

odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich 

uskutočnení. 

Jedná sa o stavebné práce na minimálne dvoch ukončených stavbách 

rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania   s hodnotou zákazky 

vyššou ako 100 000 € bez DPH. 

Odôvodnenie primeranosti podmienky v zmysle § 32 ods. 6: 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru z dôvodu 

preukazovania schopnosti uchádzača spoľahlivo realizovať predmet 

zákazky. 
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A.3. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  

 

Kritérium Typ kritéria hodnotenia Váha 

Cena Hodnotí sa zadaná hodnota 100 bodov 

 

1. Vyhodnotenie ponúk prebehne na základe najnižšej ceny  

2. Podkladom pre výpočet bodovej hodnoty bude cena za dodanie predmetu obstarávania (EUR bez DPH) 

3. Spôsob výpočtu bodovej hodnoty 

Cena dodávky 
 
Pri hodnotení sa bude vychádzať z najnižšej ceny, ktorej sa pridelí plný počet bodov a ostatným uchádzačom sa 
pridelí počet bodov podľa nasledovného vzorca: 

100
i

n

c

c
c  

kde: c - počet bodov vypočítaných pre kritérium cena dodávky 
  cn - najnižšia ponúknutá cena 
  ci - ceny ponúknuté jednotlivými uchádzačmi 
 

4. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého dosiahne najvyššie bodové hodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov 

sa stanoví podľa počtu získaných bodov. 
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B. 1 Opis predmetu zákazky 
 
Kryté  hnojisko  - Ide o vybudovanie krytého  hnojiska, ktoré bude slúžiť na dlhodobejšie uskladnenie konského 
hnoja. Perspektívne po dobudovaní celého investičného zámeru bude slúžiť ako zásobník materiálu pre peletovaciu 
linku. Z tohto dôvodu bolo navrhnuté ako kryté. /zníženie vlhkosti materiálu/ 
 
Výbeh koní – Stavba je v štádiu rozpracovania. Z dôvodu nedodržania zmluvných podmienok, nebola predošlým 
dodávateľom ukončená. Projekčná kancelária  vyhotovila projekt na dokončenie výbehu pre kone. Tento bude 
v budúcnosti slúžiť na lepšie denné ustajnenie koní, zlepšenie ekologických podmienok chovu a životnej pohody 
zvierat.  
          
Množstvo  a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných 
podkladov (príloha č. 1). 
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ZMLUVA  O DIELO 

č.  

 

uzatvorená podľa  § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 

v znení neskorších predpisov.   

Článok č. 1 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

1.1. Objednávateľ: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Revúca 

 Námestie Slobody č.2,05001 Revúca 

 Zastúpený:  Ing.Jozef Bystriansky – riaditeľ OZ Revúca 

 IČO : 36038351 

 DIČ :  2020087982 

 IČ DPH : SK2020087982 

             Bankové spojenie:  VÚB, a.s., Rožňava 

             Číslo účtu:  1300582/0200 

             Zriadené :             rozhodnutím MP SR, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici 

dňa 29.10.1999, oddiel PŠ, vložka č. 155/S 

  

 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2. Zhotoviteľ:              

 Zastúpený:     

 bankové spojenie:     

 číslo účtu:     

 IČO:     

 IČ DPH:  

    

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

Článok č. 2 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa xxxxxx, ktorá je po vzájomnom 

odsúhlasení zmluvnými stranami považovaná za prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2.2 Základné údaje:  

2.2.1 Názov stavby:   HD Dobšiná – Kryté hnojisko a výbeh koní 

2.2.2 Miesto stavby:  k. ú. Dobšiná 

2.2.3 Projektant:         Ing. Barnabáš Máté -  zodpovedný projektant 

2.2.4. Inžinierska činnosť (project manager): OZ Revúca – Ing. Jozef Kubiš 

2.2.5 Doba výstavby: 8 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy 

 

 

 

Článok č. 3 

PREDMET PLNENIA 
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3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) „HD Dobšiná –Kryté 

hnojisko a výbeh koní“ podľa projektovej dokumentácie (Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing . 

Barnabáš Máté,  v súlade s cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer, ktorý je súčasťou 

projektovej dokumentácie a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace 

doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému 

kolaudačnému konaniu stavby.   

3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vyššie uvedenou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer v plnom 

rozsahu oboznámil pred podpisom tejto zmluvy a na jej základe predložil objednávateľovi cenovú ponuku - 

ocenený výkaz výmer (ďalej len „rozpočet“) tvoriaci  neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ  teda 

potvrdzuje, že je schopný vykonať dielo za dohodnutú cenu uvedenú v článku č. 5 a za podmienok uvedených 

v tejto zmluve. Zmluvné strany považujú rozpočet za záväzný a úplný. 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a podľa pokynov 

objednávateľa. 

3.4. Zmeny oproti projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len objednávateľ, pričom 

musia byť riešené formou dodatku v súlade s článkom č. 19 tejto zmluvy. K zmene riešenia oproti projektovej 

dokumentácii a rozpočtu dôjde v prípade ak budú po odovzdaní staveniska zistené nové skutočnosti ktoré 

preukážu: 

a) že dielo nie je možné vykonať v súlade s projektovou dokumentáciou,  

b) že vykonanie diela zmeneným spôsobom bude pre objednávateľa ekonomicky výhodnejšie  (finančná 

úspora, zlepšenie technických parametrov diela...). 

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať v súlade s harmonogramom realizácie prác (ďalej len „harmonogram“), 

ktorý bol vypracovaný ako súčasť ponuky zhotoviteľa na predmetnú súťaž a tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 

tejto zmluvy. Harmonogram realizácie prác vychádza z termínov uvedených v článku č. 2, odsek 2.2.5 

a v článku č. 4, odsek 4.1.  

3.6. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s projektovou 

dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom  je zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť, ihneď 

zaznamenať tieto skutočnosti do stavebného denníka a zároveň o nich  písomne upovedomiť objednávateľa. 

Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní 

diela. 

 

Článok č. 4 

ČAS PLNENIA 

 

4.1 Pre definitívne ukončenie stavby – stavebnej časti, vrátane protokolárneho prevzatia diela platí termín 8 

mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 
4.2 Doba omeškania, ktorú spôsobil objednávateľ sa môže pripočítať k času plnenia podľa odseku 4.1 tohto 

článku, ale musí byť riadne zapísaná a potvrdená zmluvnými stranami v stavebnom denníku a potvrdená aj 

dodatkom k tejto zmluve. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu  

v súlade s touto zmluvou. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy sa dielo považuje za riadne vykonané a odovzdané dňom 

podpisu preberacieho protokolu stavby bez akýchkoľvek vád a nedorobkov obidvoma zmluvnými stranami. 

 

Článok č. 5 

CENA 

 

5.1 Celková cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle zákona č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako cena pevná, úplná a nemenná a je doložená  

rozpočtom. 

5.1.1 Cena za zhotovenie diela podľa článku 3 je xxxx € - bez DPH, k cene diela bude pripočítaná DPH 

v príslušnej zákonnej výške. Slovom xxxxx € bez DPH. 

5.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 

zariadenia staveniska. 

5.3 Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zakalkulovaná v jednotkových cenách. 



ZoD č. 

  Strana 3  

5.4 V prípade, že dôjde v súlade s odsekom 3.4 tejto zmluvy k navýšeniu rozsahu prác, tak sa ich cena určí: 

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte bude zachovaná ich jednotková cena 

b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENEKON budú 

cenníkové ceny požadovaných naviac prác upravené o  % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi 

zmluvnou cenou a aktuálnou cenníkovou cenou za predmet plnenia. 

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENEKON bude ich cena 

predmetom rokovania na ktoré zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa 

kalkulačného vzorca: 

priamy materiál 

priame mzdy 

ostatné priame náklady (odvody z rniezd, stroje a tarifná doprava) 

výrobná réžia zo základné 2+3 

správna réžia zo základné 2 + 3 + 4 

vedľajšie rozpočtové náklady + kompletačná činnosť 

zisk zo základné 2+3+4+5+6  

Jednotková cena spolu: 
Priamy materiál: 
cena bude doložená príslušným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre 
špecifikácie). 
Priame mzdy  
budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu zhotoviteľa upravené o 
nezaručenu časť mzdy v určenej výške. 
Ostatné priame náklady 
odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, 
sadzby stroj hodin budu podľa cenníkov ODIS/CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú 
obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade 
prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu. 

Sadzby nepriamych nákladov 

(podľa skutočných režijných nákladov firmy) 

- výrobná réžia HSV%  

- výrobná réžia PSV % 

- správna réžia HSV  %  

- PSV .........% 

- VRN   ......% 

- Kompletačná prirážka% 

- zisk ......... % 

 
5.5 Práce, ktoré zhotoviteľ vykonal bez zadania, alebo bez objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, 

alebo  v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy (v rozpore s odsekom 3.4 článku č. 3) nie je povinný 

objednávateľ zaplatiť. 

 

 

Článok č. 6 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

6.1 Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to 

za práce (dielo) skutočne vykonané. Prílohou faktúry  je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený Project 

Managerom objednávateľa. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka alebo 

bola osobne prevzatá Project Managerom a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Fakturačné 

obdobie je min. jeden mesiac. 

6.2 Lehota splatnosti je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi, za podmienky že bola objednávateľom 

schválená v zmysle odseku 6.1. tohto článku. Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre v  lehote jej 

splatnosti a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu.  Objednávateľ 

neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. 

6.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis vykonaných prác. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom 

prípade sa preruší lehota splatnosti až do doručenia opravenej faktúry. 
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6.4 Objednávateľ zadrží čiastku 15% z každej fakturovanej čiastky bez DPH do doby odovzdania diela ako 

zábezpeku na včasnosť a kvalitu realizácie prác, ktorá bude uhradená v konečnej faktúre. Úhrada zadržanej 

čiastky bude zrealizovaná až po prevzatí diela bez vád a nedorobkov, alebo po odstránení vád a nedorobkov 

uvedených v zápise podľa článku č. 9, odsek 9.5. tejto zmluvy. 

6.5 V prípade uplatnenia nároku objednávateľa podľa článku č. 12 tejto zmluvy, môže zábezpeka slúžiť na 

jednostranné započítanie pohľadávky objednávateľom. 

6.6 V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy dodávateľ evidovaný na Zozname platiteľov DPH, u ktorého 

nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie v zmysle §81 ods.4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 

Z.z.o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tak sa menia a dopĺňajú doteraz dohodnuté 

platobné podmienky z tejto zmluvy nasledovne: 

LESY Slovenskej republiky, š.p. zadržia čiastku 20 % z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku do 

doby preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany dodávateľa v súlade so zákonom 

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu 

preukázania zaplatenia dane z predmetnej faktúry LESOM Slevenskej republiky, š.p. dodávateľom. LESY 

Slovenskej republiky, š.p. sú povinné vykonať úhradu zábezpeky dodávateľovi z predmetnej faktúry do 30 dní 

odo dňa preukázania zaplatenia dane dodávateľom. 

Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že účinky zmeny platobných podmienok tejto zmluvy v zmysle 

tohto článku nastanú jednostranným úkonom LESOV Slovenskej republiky, š.p., a to vznikom prvej 

zábezpeky v zmysle ods. 7.6. tohto článku. 

 

 

 

Článok č. 7 

KONEČNÁ FAKTÚRA 

 

7.1 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu. 

7.2 Konečná faktúra bude obsahovať rozpis doteraz fakturovaných čiastok, zrážok podľa článku č. 6, ods. 6.4 a 

celkovú sumu. 

7.3  V prípade, že protokol o odovzdaní a preberaní stavebného diela bude obsahovať vady a nedorobky,  

           objednávateľ zadrží adekvátnu čiastku z konečnej faktúry až do úplného  odstránenia vád a nedorobkov. 

 

 

Článok č. 8 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

8.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on a jeho subdodávatelia sú oprávnení vykonávať činnosť podľa článku č. 3 tejto 

zmluvy. 

8.3 Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý je oprávnený a povinný 

kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané zhotoviteľom. O termíne ukončenia prác, ktoré sa stanú 

ďalším výkonom neprístupné, oboznámi zhotoviteľ technického zástupcu objednávateľa formou zápisu 

v stavebnom denníku. Inžiniersku činnosť, zastupovanie objednávateľa pri preberaní a odovzdávaní prác a 

dodávok a odstraňovaní vád, zastupovanie objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene 

objednávateľa Project Manager. 

8.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko v termíne najneskôr do štrnástich dní odo dňa účinnosti zmluvy 

vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy a 

súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného stavebného povolenia, alebo povolenia, ktoré ho v súlade 

s platnými zákonmi nahrádza. 

8.5 Za vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sieti na stavenisku je zodpovedný 

zhotoviteľ. 

8.6 Objednávateľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí, ku ktorému dôjde po 

odovzdaní staveniska. 

8.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body 

a vymedzí hranice staveniska. 

8.8 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre zariadenia staveniska, 

skládky, zemníky. 

8.9 Zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady. 
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8.10 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a 

dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko. 

8.11 Zhotoviteľ v zmysle rozsahu diela a počas doby jeho plnenia v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť práce 

a ochranu zdravia svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov pri výkone zmluvných činností.  

8.12 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 

pred požiarmi.   

Jedná sa hlavne o povinnosti ustanovené osobitnými predpismi (napríklad: Zákon č. 124/2006 Z.z, Nariadenie 

vlády SR č. 395/2006 Z.z., Zákona č. 314/2001 Z.z., Vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.). 

8.13 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor bezpečnosti sa zaväzuje 

zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v § 5 Nariadenia vlády SR č. 396 z 1.7.2006. V prípade porušenia 

týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením, bude túto znášať koordinátor 

bezpečnosti. 

8.14 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady a 

nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

8.15 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia osôb a ich usmrtenie, ku 

ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci tejto zmluvy. 

8.16 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku materiály a zariadenia, nesúvisiace s prácami podľa tejto 

zmluvy. 

8.17 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú normám a požiadavkám kvality, musí zhotoviteľ odpratať zo 

staveniska. 

8.18 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska objednávateľom až do odstránenia 

prípadných vád stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom 

rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska. Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za 

účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných 

záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od 

dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve 

realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, 

informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a 

zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje 

stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je 

potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi 

jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného 

denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, resp. osoba oprávnená jednať v realizačných veciach 

objednávateľa, alebo príslušné orgány štátnej správy.  

8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté 

alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a 

nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne 

požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli 

riadne vykonané, budú tieto práce vykonané na náklady zhotoviteľa. 

8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na 

všetkých predpísaných skúškach. 

8.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje do 2 dní po skončení  diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho 

v pôvodnom stave odovzdať objednávateľovi. 

8.22 Ak zhotoviteľ zistí vadu v projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce v takom rozsahu, 

ktorý by zamedzil realizáciu chybnej časti a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na 

zistenú vadu. 

 

 

Článok č. 9 

ODOVZDANIE DIELA 

 

 

9.1 V prípade, že dôjde počas výstavby ku odchýlkam od projektovej dokumentácie, tak  zhotoviteľ pred 

odovzdaním diela vyhotoví projekt skutočného vyhotovenia a odovzdá ho objednávateľovi v dvoch 

vyhotoveniach a v elektronickej podobe - formát dwg.  

9.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky a predložiť ich výsledky a atesty: Skúška na 

pevnosť betónu, Atesty zabudovaných materiálov... 
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9.3 Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne, najmenej 3 pracovné dni vopred po splnení 

podmienok uvedených v odsekoch 9.1. a 9.2. tohto článku. 

9.4 O odovzdávaní diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v čase jeho prevzatia 

objednávateľom. 

9.5 V prípade, že pri protokolárnom odovzdávaní a preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, ktoré 

bránia jeho riadnemu užívaniu, nie je povinný toto dielo prebrať a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude 

obsahovať zistené vady, lehoty a spôsob  ich odstránenia. Zhotoviteľ je v tomto čase v omeškaní s plnením a 

je povinný platiť úroky z omeškania  a zmluvnú pokutu podľa článku č. 12. 

9.6 K odovzdaniu diela zhotoviteľ pripraví príslušné atesty a certifikáty o použitých materiáloch, doklady o 

vykonaných skúškach, revízne správy, kópie zápisov v stavebnom denníku a pod., podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo záväzné časti platných štátnych 

noriem určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešne vykonanie týchto 

skúšok predchádzať prevzatiu diela. 

 

Článok č. 10 

VÝROBNÉ PODKLADY 

 

10.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, 

spočívajúce najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu výstavby. 

10.2. Projektovú dokumentáciu pre realizáciu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v dvoch vyhotoveniach. 

10.3. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád. 

10.4. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi bezplatne. 

 

Článok č. 11 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platnej 

projektovej dokumentácie, podľa noriem STN a rozpočtu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, 

dohodnuté v tejto zmluve.  

11.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 36 mesiacov. 

11.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby. Zmluvné strany sa 

dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 

povinnosť bezodplatne  a bezodkladne odstrániť vady. 

11.4. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení vady. 

11.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady počas výstavby a záručnej doby na vlastné náklady a to 

najneskôr do 15 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, za predpokladu, že objednávateľ 

vzhľadom na ich rozsah neurčí dlhšiu dobu. 

11.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby do dohodnutého termínu ani po písomnej výzve, 

objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady zhotoviteľa, ktoré je zhotoviteľ povinný 

uhradiť do 14 dní od uplatnenia týchto nákladov u zhotoviteľa. 

11.7. V prípade ojedinelých drobných vád resp. nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia 

riadnemu užívaniu diela, sa zhotoviteľ zaväzuje na ich odstránení do 10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia 

objednávateľom. 

 

Článok č. 12 

PENÁLE A ZMLUVNÉ POKUTY 

12.1. Ak zhotoviteľ odovzdá dielo, uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy po termíne, uvedenom v článku 

č. 4, odsek 4.1. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek  

5.1.1 tejto zmluvy za každý deň omeškania objednávateľovi. To platí len v prípade, že doba omeškania 

s odovzdaním diela nepresiahne 30 dní.  

12.2. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo uvedené v článku č. 3, odsek 3.1. tejto zmluvy ani do 30 dní po 

termíne uvedenom v článku č. 4, ods. 4.1. tejto zmluvy, môže si objednávateľ nárokovať zmluvnú pokutu vo 

výške 15 % z ceny diela uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1. 

12.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy v zmysle článku č. 21, odsek 21.5, tak si môže nárokovať 

zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi vo výške 15 % z ceny diela podľa článku č. 5, odsek 5.1.1. tejto zmluvy. 

12.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v termíne podľa článku č. 11, odsek 11.5. tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu 

vo výške 50,00 € za každý deň omeškania objednávateľovi. 
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12.5. Pri omeškaní objednávateľa s úhradou faktúry je zhotoviteľ oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 

0,025% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

12.6. Popri zmluvnej pokute ma objednávateľ aj nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu. 

12.7. Zmluvné pokuty podľa tohto článku sa nekumulujú 

12.8. Zhotoviteľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa tohto článku do piatich dní odo dňa jej uplatnenia. 

 

 

Článok č. 13 

PREVOD A POSTÚPENIE ZMLUVY, PODDODÁVATELIA 

13.1 Prevod a postúpenie zmluvy alebo jej časti je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom 

objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce vo vlastnom mene. 

13.2 Činnosť poddodávateľov sa posudzuje ako činnosť zhotoviteľa, vrátane zodpovednosti za prípadne vzniknutú 

škodu. 

13.3 Zhotoviteľ vykoná dielo vlastnými kapacitami, prípadne z časti subdodávateľsky, tak ako uviedol vo svojej 

súťažnej ponuke pred podpisom tejto zmluvy. Prípadná zmena subdodávateľov oproti zoznamu uvedenému v 

rámci súťažnej ponuky je možná až po jej písomnom schválení objednávateľom. Žiadosť o zmenu musí 

obsahovať zdôvodnenie zmeny subdodávateľa, v rozpočte vyznačené položky, ktoré bude realizovať a taktiež 

potvrdenie o oprávnenosti nového subdodávateľa uskutočňovať predmetné stavebné práce. Zmenou 

subdodávateľov nemôže dôjsť ku percentuálnemu navýšeniu podielu subdodávok.    

 

 

Článok č. 14 

VYSVETLENIE POJMOV 

14.1 Pojmy: 

Výkresy – znamená a zahŕňa všetky vydané výkresy a aj tie, ktoré budú vydané v súlade s touto zmluvou ako aj ich 

modifikácie, ktoré sú schválené projektantom a objednávateľom. 

Deň, týždeň, mesiac – znamená kalendárny deň, týždeň, mesiac podľa platného kalendára v SR. Týždeň začína 

pondelkom a končí nedeľou. 

Pracovný deň – znamená kalendárny deň podľa kalendára v SR, okrem dní pracovného pokoja. 

Dni pracovného pokoja – znamená soboty, nedele a štátom uznané sviatky. 

Jazyk – oficiálnym jazykom pre účely tejto zmluvy je jazyk slovenský a metrický systém. 

Stavenisko – je miesto, určené k realizácii stavby alebo udržiavacím prácam a zahrňuje stavebný pozemok. 

Pracovisko – je časť staveniska, určená objednávateľom pre činnosť zhotoviteľa a zahrňuje pozemky pod objektmi, 

ktoré sú predmetom tejto zmluvy, plochy, určené na zariadenie staveniska, skládky, zemníky a prístupové cesty. 

Bez súhlasu objednávateľa zhotoviteľ nesmie použiť iné časti staveniska. 

Výrobné výkresy – sú dielčie výkresy, potrebné pre realizáciu diela, ktoré si zhotoviteľ vyhotovuje sám a na 

vlastné náklady, ale podliehajú schváleniu projektanta a sú súčasťou výrobnej dodávateľskej dokumentácie. 

 

 

Článok č. 15 

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA 

15.1 Zodpovední pracovníci zhotoviteľa:   xxxx 

15.2 Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom. 

 

Článok č. 16 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY 

16.1 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá bola objednávateľovi spôsobená 

v súvislosti s vykonaním diela ako aj náklady, ktoré objednávateľ preukázateľne vynaložil na náhradu škody, 

ktorá vznikla tretej osobe v súvislosti s vykonaním diela a bola preukázateľné spôsobená pracovníkmi 

zhotoviteľa a subdodávateľmi dodávateľa počas realizácie diela. 

16.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša objednávateľ až od prevzatia diela podľa článku č. 4 odsek 4.4. 
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Článok č. 17 

RIEŠENIE SPOROV 

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a ak nedôjde k dohode, zmluvné strany 

požiadajú o vyriešenie sporu príslušný súd SR. 

 

 

Článok č. 18 

VYŠŠIA MOC 

18.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna a mobilizácia. Proti škodám z titulu živelnej pohromy 

je zhotoviteľ povinný dielo poistiť až do odovzdania objednávateľovi. 

18.2 Štrajk pracovníkov zhotoviteľa, ako aj jeho poddodávateľov, sa nepovažuje za vyššiu moc pre účely tejto 

zmluvy. 

 

Článok č. 19 

ZMENY A DODATKY 

19.1 Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou formou a budú 

platné len ak sú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch zmluvných strán. 

19.2 V prípade, že sa bude preukázateľne potrebné v drobnostiach odchýliť od rozpočtu a tieto zmeny nebudú mať 

za následok zmenu prijatého riešenia a ani navýšenie dohodnutej ceny uvedenej v článku č. 5, odsek 5.1.1. 

tejto zmluvy o viac ako 5%, tak sa v súlade s článkom č. 8, odsek 8.18.  podrobne zapíšu do stavebného 

denníka a súhlas s ich realizáciou potvrdia podpisom obe zmluvné strany. Za objednávateľa je oprávnený 

dohodnuté zmeny podpísať riaditeľ OZ a za Zhotoviteľa podpisuje osoba oprávnená konať  v jeho mene 

v súlade s údajmi vedenými v príslušnom  registri, alebo iná osoba na základe priloženého splnomocnenia. 

Pred ukončením stavby budú všetky tieto zmeny zapracované do dodatku k tejto zmluve. Fakturácia 

zmenených položiek je možná až po podpise dodatku oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

 

 

Článok č. 20 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

20.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli 

ovplyvniť plnenie tejto zmluvy alebo kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby 

nevznikli žiadne škody alebo sa znížila hodnota diela. 

20.2 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli zverené zmluvným 

partnerom alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám bez 

písomného súhlasu zmluvného partnera. Týmto ustanovením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce 

objednávateľovi zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

20.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy, pričom je 

v prípade straty tohto oprávnenia povinný o tom informovať objednávateľa bez zbytočného odkladu. 

20.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou k spokojnosti 

objednávateľa. 

20.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami Stavebného zákona SR. 

20.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vybaviť výnimku zo zakázaných činnosti v lesoch (napr. § 31,odst. 1 

písm. a/ a d/ zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch) 

 

Článok č. 21 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

21.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym orgánom, 

samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce a ostatným právnickým a 

fyzickým osobám. 

21.2 Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa budú riešiť 

v súlade s Obchodným zákonom. 
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21.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 (cenová ponuka zhotoviteľa vypracovaná na základe 

projektovej dokumentácie a výkazu výmer) a príloha č. 2. (Harmonogram realizácie prác) 

21.4 Prílohami tejto zmluvy sú  projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer, výpis zo živnostenského registra/ 

obchodného registra zhotoviteľa. 

21.5 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné ako aj nepodstatné porušenie zmluvných 

povinností v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

21.6 Podstatným porušením zmluvy zo strany zhotoviteľa sa pre účely tejto zmluvy rozumie najmä: 

a. neprevzatie staveniska v termíne do jedného kalendárneho týždňa odo dňa doručenia písomnej žiadosti 

zhotoviteľovi na jeho prevzatie, 

b. omeškanie zhotoviteľa s realizáciou prác oproti predloženému harmonogramu (príloha č. 2 tejto zmluvy) 

o viac ako 14, ktoré nebude písomne odsúhlasené objednávateľom, 

c. nedodržanie zmluvného termínu výstavby, 

d. porušenie technologickej disciplíny, vrátane nedodržania projektu, 

e. strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť, 

f. realizácia stavebných prác prostredníctvom subdodávateľov v rozpore so znením  článku 13, ods. 13.3.   

21.7 Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 

21.8 Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody, 

spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov a zmluvnej pokuty podľa článku č. 12. 

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

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v centrálnom registri 

zmlúv vedenom na Úrade vlády SR za predpokladu, že bola pred zverejnením schválená a podpísaná 

generálnym riaditeľom  LESOV SR, štátny podnik Banská Bystrica. V prípade ak zmluva nebude schválená a 

podpísaná generálnym riaditeľom do 30 dní od nadobudnutia jej platnosti, tak sa v celom rozsahu od začiatku 

ruší. 

21.10 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane príloh a dodatkov 

v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

21.11 Zásielka odoslaná poštou ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa v zmysle tejto zmluvy považuje za doručenú aj 

v prípade, ak sa ako neprevzatá vráti odosielateľovi. Zásielka sa doručuje ako doporučená na adresu druhej 

zmluvnej strany zapísanú v obchodnom/živnostenskom/ registri. Zásielka sa považuje za doručenú deň 

nasledujúci po jej vrátení poštou ako neprevzatej odosielateľovi. 

21.12 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch. Objednávateľ obdrží tri rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva 

rovnopisy. 

   

 

  

 

v Čiernom Balogu dňa ........................                              v xxxxx dňa ................................ 
 
Objednávateľ:                Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
 __________________ ____________________ 
 Ing.Jozef Bystriansky  xxxx 

    riaditeľ OZ Revúca xxxx 

  

 

 

Vyššie uvedenú zmluvu schvaľujem, v Banskej  Bystrici dňa  
 
 
 
 
 ____________________ 
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    Ing. Ctibor Határ  

   generálny riaditeľ 

 LESOV SR, š.p. B. Bystrica   



Mesto Dobšiná
Číslo: SP 22 /2012-02  D obšiná ,  dňa  23 .04 .2012

Rozhodnutie

x  C** t v  f  % n ŕ  f '  '  o - '  ‘

o zm enu siavby pred d okončen ím  „D o s ta v b a  a r e á lu  S C H lv  D o b š in á “ č a s ť  „S O  05 V ý b t ,)i 
koní“ , ktorá b u d e  rea lizovaná  na  pozem koch  pare .č. K N  C 3844 /5 ,  3844 /6 ,  3844/1 (KN E 
3 8 4 ])  a KN E 3840  v ka tas trá lnom  územ í Dobšiná.

Stavebné povolen ie  n a  predm etnú  stavbu bolo  v y d an é  M es to m  D obš iná  dňa
01.12.2009 pod  č. SP 159/2008-03, ktoré nadobudlo  p rávop la tnosť  dňa 28.12.2009.

M esto  D obšiná  ako prís lušný  stavebný úrad podľa  § 117 zákona  č. 50/1976 Zb.
o územ nom  p lánovan í  a s tavebnom  poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších  predpisov , 
v nadväznosti na §§ 5,13 zákona  č. 369/1990 Zb. o o becnom  zr iaden í v znení neskorších  
predpisov, na zák lade  predloženej žiadosti a po vykonanom  konan í  u d e ľ u j e  podľa  § 68 
zákona č. 50 /1976 Zb. o územ nom  plánovaní a s tavebnom  poriadku  (s tavebný  zákon) v znení 
neskorších  p redp isov  v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71 /1967  Zb. o sp rávnom  konan í 
(správny poriadok) v p la tnom  znení

povolenie

na zm enu  s tavby D ostavba  areálu  S C H K  D ob šiná“ časť „SO  05 V ý b eh  k o n í“ , pred  jej 
dokončením .
Z m ena stavby pred  d okončen ím  spočíva  v zm ene objektu  SO 05 V ý b eh  koní.
P redm etom  zm en y  s tavby  je  rozšírenie  výbehu koní a v spôsobe  odvodnen ia  výbehu. 
Zastavaná p lo ch a  v ý b eh u  koní bude 8 040,43 m 2.
Rastlý terén patriaci k výbehu  b ude  2 981, 27 m “.
Existujúci výbeh  koní je  nespevnený  v rámci stavby bude spevnený , aby sa dala  lepšie 
dodržať čis to ta  zvierat. Okolo spevnenej plochy bude zrea lizovaný  obrubník. S pevnená  
p locha bude v sk ladbe  asfa ltobetón  zdrsnený  hr. 60 m m , š trkop ieskové  lôžko hr. 150 nim . 
geotextília  T A T R A T E X  PP 400 g /m 2.
O brubník bude p revedený  zo štyroch strán spevnenej p lochy  z be tónového  obrubníka A B O  1- 
15, ktorý bude osadený  stojato do betónového lôžka s b o čn o u  op o ro u  z betónu. O dvodnen ie  
bude voľne na  terén. V ýbeh  bude čistený od trusu denne m o čo v k a  sa odparu je  a časť  vsakuje 
okolo výbehu do pôdy. D enná produkcia  hnoja je  p red p o k lad an á  na 60 koní 60x22 kg=1320 
kg. Denná p rodukc ia  m o c u je  60x6=360  kg/deň.

Na uskutočnenie  stavb y  sa určujú tieto ďalšie záväzné podm ienk y:

1. T e rm ín  na ukončenie  stavby: 31.12.2013
2. O sta tné  podm ienky  udelené v s tavebnom  povolen í vydanom  M estom  

D obš iná  dňa 01.12.2009 pod č. SP 159/2008-03, k toré nadobud lo  
p rávop la tnosť  dňa 28.12.2009 ostávajú  naďalej v p latnosti.

Rozhnrlnulie nadobudlo právo 
*>y r

o vykonateínosf  dňa

V y b a v u j ú c i ..............................
dna



Správny pop la tok  bol uh rad en ý  do pokladni m es ta  v zm ysle  zákona  č. 145/1995 Z.z. 
v znení neskorších  prepisov, p o d ľa  po lo žk y  60 g) sadzobníka  sp rávnych  pop la tkov  v hodnote
66  (í.

R o z h o d n u t ie  o n ám ietk ach  a p r ip o m ien k a ch  účastn íkov  konania: V priebehu  konania 
neboli vznesené  ž iadne  nám ie tky  ani p r ipom ienky  účastníkm i konania.

i .c.v\ v">i\. .vj>.. w /,  iw \ iu :a .  puUaii una ¿¡.  u ^ . z u i^  na lunajsi .sla\ci.)uy urau /lauuM 
o zn ienu  stavby p red  d o k o n čen ím  „D o stav b a  areálu  S C H K  D obšiná"  časť „SO  05 Výbeh 
koní" ,  k torá bude rea l izovaná  n a  p o ze m k o c h  pare.č. KN  C 3844/5 , 3844/6 , 3844/1 (KN E 
3841) a K N  E 3840 v  ka tas trá lnom  ú zem í Dobšiná.

S tavebné povo len ie  n a  p red m e tn ú  s tavbu  bolo vy d an é  M es to m  D o b š in á  dňa
01 .12 .2009 pod č. SP 159/2008-03, k toré nadobud lo  právop la tnosť  dňa  28.12 .2009.

N a  základe predloženej ž iadosti s tavebný úrad  oznámil l is tom  zo dňa 23 .03 .2012 pod 
č. SP 22/2012-01 začatie  konan ia  d o tk n u tý m  o rg án o m  štátnej správy a zn ám y m  účastníkom  
konania  a zá roveň  upustil od ústneho  rokovania .  V rám ci lehoty  určenej n a  podanie 
p r ipom ienok  neboli vznesené nám ie tky  účas tn íkm i konan ia  ani do tknu tým i orgánm i štátnej
správy.
S tavebný úrad v rám ci konan ia  o zm ene  stavby pred jej dokončen ím  preskúm al predloženú 
žiadosť o povo len ie  zm eny  s tavby  p red  jej d o k o n čen ím  z hľadísk  uvedených  v ustanoveniach  
§§ 62 a 63 a 68 stavebného  zákona, p r ičo m  bolo zistené, že usku točnen ím  stavby  pri dodržaní 
u ložených podm ienok  nie sú ohrozené  záu jm y  spoločnosti ani neprim erane  obm edzené  či 
ohrozené práva a oprávnené  záu jm y  účas tn íkov  konania. D o k u m en tác ia  s tavby bola 
sp racovaná  op ráv n en o u  o sobou  a sp ĺňa  technické požiadavky  na  výstavbu.
S tavebný úrad v p r iebehu  k onan ia  nez is t i l  dôvody, ktoré by  bránili povo len iu  stavby, preto 
bolo m ožné  ro zh o d n ú ť  tak, ako je  u vedené  vo v ý roku  rozhodnutia  a p o d ľa  § 68 stavebného 
zák o n a  povo liť  zm en u  stavby p red  dokončen ím .

V zh ľad o m  k vyššie  u v ed e n ý m  sku točnost iam  rozhodol s tavebný  úrad tak, ako je  
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia .

Proti tom uto  rozhodnu tiu  j e  p o d ľa  § 53 a  § 54 zákona  č. 71/1967 Zb. o správnom  
konaní (správny poriadok) v p la tnom  znení m ožné  podať  odvolanie  v  lehote 15 dní odo dňa 
doručenia  rozhodnu tia  p ros tredn íc tvom  M esta  D obšiná.
Toto rozhodnutie  m ožno  p re sk ú m ať  sú d o m  po vyčerpan í riadneho op ravného  prostriedku. 
Včas podané  odvo lan ie  m á  odk ladný  účinok. ^

Odôvodnenie

Poučenie

Karol H o r n í k
prim átor m esta



n
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D o ru č u je  sa :

1. Lesy SR. š.p., O Z R evúca ,  N ám .s lobody  2. 050 80 R evúca
2. Lesy SR š.p., N ám . SN P 8, 975 66 B anská Bystrica
3. S tavoM at, Ing. B arnabáš  M áte, Trhové nám. 6, 979 01 R im av sk á  S obota
4. S lovenský pozem k o v ý  fond. R O  R ožňava, Šafárikova 36. R o žň av a
5. S lovenský v o d o h o sp o d ársk y  podnik, š.p., OZ, M edzi m ostárni 2, K ošice

v.,

0. Okresné riaditeľstvo H asičského  a záchranného zboru R o žň av a
7. R egionálny  úrad verejného  zdravotn íc tva  R ožňava
8. Regionálna ve ter inárna  a po trav inová  správa, Južná 43, R o žň av a
9. O bvodný úrad ž ivo tného  prostred ia  R ožňava  -  ŠSO PaK
10. * -  Š S O Ií
11. -S Y S



Mesto Dobšiná
Číslo: SP 41/2012 Dobšiná, dňa 20.04.2012

Lesy SR š.p.
Odštepný závod Revúca 
Námestie slobody 2 
050 80 Revúca

Vec: Lesy SR š.p., OZ Revúca - žiadosť o predĺženie termínu ukončenia stavby „ Dostavba areálu 
SCHK Dobšiná“ .

Dňa 17.04.2012 ste podali na tunajší stavebný úrad žiadosť o predĺženie termínu ukončenia 
stavby „Dostavba areálu SCHK Dobšiná“ realizovanej na pozemkoch parc.č. KN 3830/2, 3844, 
3832/2, 3843 v katastrálnom území Dobšiná.

Stavebné pov o len ie  n a  p redm etnú  stavbu bolo  v y d an é  M es to m  D obš iná  dňa
01.12.2009 pod  č. SP 159/2008-03 , k toré nadobudlo  p ráv o p la tn o sť  d ň a  28.12.2009.
Zmena stavby pred dokončením bola povolená Mestom Dobšiná dňa 12.08.2011 pod č. SP 45/2011-
02. ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.09.2012

Pôvodný termín na ukončenie predmetnej stavby bol stanovený do 31.12.2010.

Na základe Vašej žiadosti Mesto Dobšiná ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien 
a doplnkov v spojení s §§ 5,13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov po posúdení dôvodov ako i štádia rozostavania, pre ktoré nemohla byť táto začatá stavba 
dokončená v určenom termíne,

m e n í

v právoplatnom stavebnom povolení č. SP 159/2008-03 zo dňa 01.12.2009, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 28.12.2009 lehotu ukončenia stavby do 31.12.2013.

Ostatné podmienky uvedené v právoplatnom rozhodnutí ostávajú naďalej v platnosti.

V zmysle ust. 
zákon)v znení 
konania.

§ 70 zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
neskorších zmien a doplnkov stavebné povolenie je  záväzné aj pre právnych nástupcov

Karol H o r n í k
primátor mesta


