
 

 

 
 

 

 

Spojená škola 

Pankúchova 6, Bratislava 851 04 

 

vyhlasuje 

 

V Ý Z V U  

na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďaľej ako „súťaž“ alebo „prieskum trhu“) 
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďaľej ako „ZVO“) 
 
 
 
 

 

ZADÁVACIE PODMIENKY K PREDMETU ZÁKAZKY:  

 

“Ekoučebňa na GYMPABA”   



 

I VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov verejného obstarávateľa: Spojená škola 

Sídlo verejného obstarávateľa: Pankúchova 6, Bratislava 851 04 

IČO: 532 42 742  

DIČ: 2121 3134 14 

 

Kontaktná osoba:  

Ing. Lenka Peschlová, ekonómka školy 

E-mail: peschlova@gympaba.sk 

2 PREDMET ZÁKAZKY 

2.1 Predmet zákazky:  
Predmetom zákazky je zabezpečenie všetkých dodávok a prác súvisiacich s realizáciou Ekoučebne -  hlavnej 
aktivity projektu ACC03P16, ktorý je spolufinancovaný rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa 
zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho 
rozpočtu Slovenskej republiky, a to v súlade s opisom predmetu zákazky, vypracovanou projektovou 
dokumentáciou a výkazom výmer, ako i obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky, ktoré sú bližšie 
špecifikované v týchto zadávacích podmienkach súťaže. 
 

2.2 CPV: 
45000000 - 7 Stavebné práce 

44200000 - 2 Konštrukčné výrobky 

77300000 – 3 Záhradnícke služby 

03121000 – 5 Záhradnícke produkty 

45400000 – 1 Kompletizačné (dokončovacie) práce 

2.3 Opis predmetu zákazky:  

2.3.1 Predmetom tohto prieskumu trhu je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí predmet 
zákazky definovaný v bode 2 týchto zadávacích podmienok zákazky. 

2.3.2 Podrobné vymedzenie predmetu a rozsahu zákazky je v Prílohe č. 1 týchto zadávacích podmienok 
zákazky. 

2.3.3 Cieľom zákazky je uzatvorenie zmluvy na zabezpečenie činností definovaných v týchto zadávacích 
podmienkach súťaže medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom za splnenia 
zadávacích podmienok zákazky (ďalej len „podmienky“) a postupom definovaným v týchto 
podmienkach. 

3 PODMIENKY PLNENIA 

3.1 Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom. 

3.2 Miestom plnenia/uskutočnenia predmetu zákazky je: Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava - Petržalka 

3.3 Lehota plnenia predmetu zákazky: 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska/vyhotovenia objednávky 

4 PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV 

4.1 Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia. 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) – uchádzač je oprávnený dodávať tovar, 
uskutočňovať stavebné práce a § 32 ods. 1 písm. f) – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu.    

Splnenie podmienok účasti uchádzač nemusí vo svojej ponuke preukázať dokladom, verejný obstarávateľ 
preverí ich splnenie v registroch dostupných na internete.   

V prípade, že uchádzač napriek tomu bude preukazovať ich splnenie, uchádzač alebo každý člen skupiny 
dodávateľov predloží doklady jedným z nižšie uvedených spôsobov, a to nasledovne:   



 

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať 
službu, dodávať tovary alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky; podľa § 32 
ods. 2 písm. f) ZoVO – čestným vyhlásením,  

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a z ktorého bude zrejmé, 
že uchádzač poskytuje stavebnú prácu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky,  

c) hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie 
splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO alebo čestným 
vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom. 

Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenie o zápise 
vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní.  

Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.     

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre 
verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania 
ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.  

Splnenie predmetného vykoná verejný obstarávateľ v príslušnom registri Osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní dostupnom na internete (podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO).  

Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 
e) a f) zákona o VO a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) - g) a ods. 7 a 8 
zákona o VO.    

  

U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) - g) a ods. 7 a 8 zákona o VO.    

Podmienky účasti  podľa § 33 zákona o VO: nevyžaduje sa.    

Podmienky účasti  podľa  § 34 zákona o VO: nevyžaduje sa.  

 Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a so zákonom o verejnom 
obstarávaní 

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO nesmie 
verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom,  ktorý  nespĺňa  podmienky účasti podľa § 32 ods. 
1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) - g) a ods. 7 a 8 
zákona o VO. 

5 OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU PONUKY A VYSVETĽOVANIE ZADÁVACÍCH 
PODMIENOK ZÁKAZKY 

5.1 V súvislosti s rozsahom a náročnosťou obstarávaných prác a vzhľadom na zložitosť podmienok realizácie a 
požiadavky verejného obstarávateľa vyplývajúcich z predmetu zákazky a špecifických požiadaviek, verejný 
obstarávateľ dôrazne odporúča uskutočniť obhliadku miesta realizácie zo strany záujemcov, pričom na obhliadke 
bude záujemcom vizuálne umožnené osobne sa oboznámiť s konkrétnymi a špecifickými požiadavkami na 
realizáciu predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia idú na ťarchu záujemcu. 

5.2 V záujme zachovania princípov transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, záujemcom nebudú na obhliadke 
poskytované žiadne informácie zo strany verejného obstarávateľa. V prípade nejasností zadávacích podmienok 
zákazky umožňuje verejný obstarávateľ uchádzačovi predložiť žiadosť o vysvetlenie zadávacích podmienok 
zákazky elektronicky. 

5.3 Termín uskutočnenia obhliadky si záujemca dohodne s kontaktnou osobou: Ing. Lenka Peschlová 

 
 

6 OBSAH PONUKY 

6.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 

− doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (osobné postavenie) uvedených v bode 
4.1 týchto podmienok zákazky v prípade, že uchádzačom je zahraničná osoba 

 

− vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Formulár pre prieskum trhu podľa Prílohy č. 3 
týchto podmienok súťaže, 



 

− vyplnené a oprávnenou osobou podpísané Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky 
podľa prílohy č.4 týchto podmienok vrátane oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí samostatnú 
prílohu. 

 

6.2 Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov: 

− čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov, 

− plnomocenstvo, v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene skupiny 
dodávateľov. 

6.3 V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný obstarávateľ 
požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene uchádzača. 

6.4 Uchádzač musí oceniť všetky položky, tak ako je uvedené vo výkaze výmer. Cena predmetu zákazky musí 
obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky.   

6.5 Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní 
využil, a to v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto 
podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené (informácie podľa § 49 ods. 5 zákona o verejnom 
obstarávaní).  

6.6 Doklady predložené v ponuke musia byť originály alebo overené kópie, okrem dokladu preukazujúceho 
splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ktorý uchádzač môže 
predložiť ako fotokópiu originálu alebo doklad z registra na internete, ktorý verejný obstarávateľ v predmetnom 
registri overí.   

7 MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

7.1 Uchádzač doručí ponuku prostredníctvom IS EVO. 

7.2 Spôsob doručenia: elektronicky  

7.3 Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere uchádzača sa predkladajú v štátnom jazyku (t. j. 
v slovenskom jazyku). Doklady, ktoré tvoria súčasť obsahu ponuky uchádzačov vo verejnom obstarávaní 
so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku, a súčasne musia byť 
preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka (neplatí pre uchádzačov, ktorí majú sídlo v Českej 
republike. V takomto prípade doklady môžu byť predložené v pôvodnom, tzn. v českom jazyku) 

7.4 Lehota na doručenie ponúk je do 30.6.2022 do 10:00 hod.  

Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú akceptované a vyhodnocované. 

7.5 Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.10.2022. 

8 OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK 

8.1 Všetky ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa otvoria naraz, po uplynutí lehoty 
na predkladanie ponúk. Otváranie ponúk bude neverejné. 

8.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti po vyhodnotení kritérií na 
vyhodnotenie ponúk. 

8.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet 
zákazky len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste 
v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil niektorý 
z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, 
alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, a tieto nedostatky nebolo možné 
odstrániť vysvetlením, resp. doplnením ponuky na základe výzvy verejného obstarávateľa, nebude jeho 
ponuka ďalej vyhodnocovaná a verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na 
ďalšom mieste v poradí. 

8.4 Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 4 Výzvy bude založené na posúdení predložených 
dokladov. 

8.5 Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v bode 6 Výzvy, neobsahuje žiadne 
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve a 
neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

8.6 V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo strany 
verejného obstarávateľa, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie, resp. doplnenie svojej 
ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom. 

 



 

9 KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK 

9.1 Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované podľa kritéria na hodnotenie ponúk uvedeného v bode 9.2 a Prílohe 
č. 5 týchto podmienok.  

9.2 Kritérium na hodnotenie ponúk je: Celková cena za uskutočnenie predmetu zákazky v EUR s DPH. 

9.3     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku uchádzača, ktorého návrh na plnenie v 

EUR s DPH presahuje maximálny zdroj finančných prostriedkov, ktorým disponuje verejný 

obstarávateľ na požadovaný predmet zákazky. 

9.4  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 

9.5  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže.  

9.6  Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku súťaže uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na 
predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk. 

9.7  Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky súťaže. 

9.8  Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti 
so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

10 OBCHODNÉ PODMIENKY  

11.1 Plnenie bude vykonávané na základe uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom.  

21.1 O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote viazanosti ponúk. 

11 ZRUŠENIE SÚŤAŽE 

11.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť bez uvedenia dôvodu. Informácia o zrušení bude 
zverejnená rovnakým spôsobom ako bola súťaž vyhlásená.  

12 DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

12.1 Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie 
o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk. 

22.1 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité 
bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača. 

32.1 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené 
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
 
V Bratislave, 14.6.2022 
 
 
 
 
 
             PaedDr. Zuzana Butler 
                                                                                                                                                Riaditeľ/ka OvzP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Zoznam príloh: 
Príloha č.1:   Podrobný opis predmetu zákazky 
Príloha č.2:   Čestné vyhlásenia 
Príloha č.3:   Formulár pre zákazku s nízkou hodnotou 
Príloha č.4:   Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky 
Príloha č.5:   Spôsob uplatnenia hodnotiacich kritérií a spôsob určenia ceny 
Príloha č.6:   Čestné vyhlásenie uchádzača k zmluvným podmienkam 
Príloha č.7:   Vyhlásenie uchádzača   
 
Samostatné prílohy: 
Zmluva o dielo 
Výkaz výmer na ocenenie 

Projektová dokumentácia 

  



 

II PRÍLOHY 

 

PRÍLOHA 1 - OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Predmet zákazky: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie všetkých dodávok a prác súvisiacich so zabezpečením všetkých 
dodávok a prác súvisiacich s realizáciou Ekoučebne -  hlavnej aktivity projektu ACC03P16, ktorý je 
spolufinancovaný rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) 
spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky - a to v súlade s opisom predmetu zákazky, vypracovanou projektovou dokumentáciou a výkazom 
výmer, ako i obchodnými podmienkami plnenia predmetu zákazky, ktoré sú bližšie špecifikované v týchto 
zadávacích podmienkach súťaže. 

  
 
Miesto realizácie: 
Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava – Petržalka 851 04 
 
Rozsah požadovaných dodávok a stavebných prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky je 

špecifikovaný vo výkaze výmer a projektovou dokumentáciou (PD), ktorá tvorí samostatnú prílohu 

zadávacích podmienok zákazky. 

 

 
Výkaz výmer / Zadanie 
 

č. Položka 
Cena 

EUR bez DPH EUR s DPH 

1 Zakladanie (kotvenie oceľových stĺpov na pätky) 0,00  0,00  

2 Oceľová konštrukcia  0,00  0,00  

3 Plocha nášlapná vrstva - pódium 0,00  0,00  

4 Strecha 0,00  0,00  

5 Lavice 0,00  0,00  

6 Záhradnícke /sadové úpravy 0,00  0,00  

7 Povinné doplnky 0,00  0,00  

 Celková cena za uskutočnenie zákazky 0,00  0,00  

 
 
 
 
 
 



 

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených 
dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní 
oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent. 
 
Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a 
funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet 
zákazky určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 
03.03.2014). 
 
V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených 
dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke 
predložil dôkaz o ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v 
rámci opisu predmetu zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C 14/17 z 12. júla 2018). 
 
Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím / plnením 
by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa. 
 
Na predmet zákazky je vypracovaná čiastočná projektová dokumentácia.  



 

 
PRÍLOHA 2 - ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV 

 

1. Podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom predloženia 

ponuky v súťaži na predmet zákazky “EKOUČEBŇA NA GYMPABA” a predkladáme spoločnú ponuku. 
Skupina pozostáva z nasledovných samostatných právnych subjektov: 

 

 

 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude verejným obstarávateľom prijatá, súhlasíme, aby 
Objednávka bola uzatvorená/vyhotovená so/na splnomocneným zástupcom/splnomocneného zástupcu skupiny 
uchádzačov, ktorým je   ............................ 

 

 

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si vedomí 
právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto vyhlásení v zmysle 
Podmienok súťaže (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú verejnému 
obstarávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

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

  

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 

  

 

1 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo 

iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 



 

PRÍLOHA 3     FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU/NÁVRH NA PLNENIE  

 

Spojená škola 
 Pankúchova 6, Bratislava 851 04 

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU/NÁVRH NA PLNENIE 
na predloženie ponuky v zákazke v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky: 

Identifikačné údaje uchádzača 
vyplní uchádzač 

“EKOUČEBŇA NA GYMPABA” 

Opis a rozsah predmetu zákazky 

 
Predmetom tejto zákazky je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá 
zabezpečí plnenie predmetu zákazky. 
 
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 
Výzvy.  
 
Kritérium pre hodnotenie ponúk je bližšie špecifikované v Prílohe č. 
5 Výzvy.  
 

Názov: 
 
Sídlo: 
 
IČO: 
IČ DPH: 
Kontaktná osoba: 
 
Telefón: 
 
Email: 
 

Miesto realizácie predmetu 
zákazky: 

Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava - Petržalka 

Termín plnenia predmetu 
zákazky: 

Do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska/vyhotovenia objednávky 

Kontaktná osoba: 
Meno, priezvisko 
e-mail:  Ing. Lenka Peschlová, peschlova@gympaba.sk 

Podmienky účasti: Špecifikované v bode č. 4 Výzvy  

 

Názov zákazky 
Celková cena za celý predmet zákazky 

v EUR bez DPH 
Celková cena za celý predmet zákazky 

v EUR s DPH 

“EKOUČEBŇA NA 
GYMPABA” 

Vyplní uchádzač Vyplní uchádzač 

  
Vyplní uchádzač 

……………………… 
Dátum 

 

 
Vyplní uchádzač 

……………………… 
Podpis oprávnenej osoby 

 

Záväzná platnosť ponuky do: 31.10.2022 

Termín na doručenie ponúk: 30.6.2022 do 10:00 hod 

Spôsob predkladania ponúk: 
Vašu záväznú ponuku nám 
zašlite prostredníctvom: 

elektronicky  

IS EVO 

Poznámka:  
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za 
konečnú.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po lehote na predkladanie ponúk.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tejto zákazky s nízkou hodnotou alebo ju zrušiť.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a nezadať zákazku žiadnemu 
z uchádzačov. 
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými vo Výzve na 
predloženie ponuky, v obchodných podmienkach a v tomto formulári pre zákazku s nízkou hodnotou. 
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením 
tejto zákazky, zmenou podmienok alebo v súvislosti s akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa. 

 
 
  



 

PRÍLOHA 4  OBCHODNÉ PODMIENY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

  

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe zmluvy a objednávky. 
 
Objednávateľ: 
Názov verejného obstarávateľa: Spojená škola 
Sídlo verejného obstarávateľa: Pankúchova 6, Bratislava 851 04 
IČO: 532 42 742  
DIČ: 2121 3134 14 
 
Zhotoviteľ: 
Názov: 
Sídlo: 
IČO: 
 
Predmet objednávky: 
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný v Prílohe č.1. 
 
Cena zákazky  
Celková cena zákazky je  Vyplní uchádzač EUR bez DPH, t.j. Vyplní uchádzač  EUR s DPH za celý predmet zákazky. 
V celkovej cene za celý predmet zákazky sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny materiálu, sute, poplatky za 
skládku a pod. 
 
Podmienky plnenia: 
Plnenie predmetu zákazky najneskôr do 3 mesiacov odo dňa podpisu zmluvy a vyhotovenia objednávky a jej 
doručenia zhotoviteľovi.  
 
V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením predmetu zákazky je objednávateľ oprávnený požadovať od 
zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR s DPH za každý deň omeškania. 
 
Osobitné požiadavky na plnenie: 
Realizácia stavebných prác prebehne za plnej prevádzky školy tak, aby tieto práce nenarúšali vyučovací proces. 
Miesto, kde budú práce prebiehať musí byť riadne zabezpečené, aby nedošlo k zraneniu iných osôb pohybujúcich 
sa v areáli. 
 
Nakladanie s odpadom: 
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou v oblasti odpadového hospodárstva. 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu objednávky a ktorého 
pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch) a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR. 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať odpady vzniknuté pri plnení predmetu objednávky, ktorých pôvodcom je zhotoviteľ, 
len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi potvrdenie o odovzdaní odpadu ako súčasť odovzdávajúceho a 
preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. 
 
Záručné podmienky: 

- záruka 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu objednávky. 
 
Podmienky pre odstraňovanie zistených vád: 
- zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne. 
- vady zistené po odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne kontaktnej osobe  
zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.  
- objednávateľ a zhotoviteľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy vo väzbe na príslušný typ vady. Pokiaľ z povahy 
vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná dlhšia doba, zhotoviteľ je povinný o tom objednávateľa písomne 
upovedomiť a dohodnúť s ním primeranú lehotu. 
 
 
Platobné podmienky 
Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená zhotoviteľom na podklade objednávateľom potvrdeného 
odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu zmluvy/objednávky. Lehota splatnosti vystavenej 
faktúry je 60 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené údaje 
v rozpore so zmluvou alebo objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle platných 
predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť 
až po doručení novej faktúry objednávateľovi.   



 

 
Spoločné ustanovenia 
Pri realizácii predmetu zmluvy/objednávky je zhotoviteľ povinný  postupovať v súlade s platnými normami STN, 
technologickými postupmi predpísanými  jednotlivými výrobcami materiálov. 
 
Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
súvisiacimi právnymi predpismi. 
 
Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu/objednávku s objednávateľom ako orgánom spravujúcim 
majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami 
osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky 
informácie, ktoré sa získali za verejné financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s 
majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre 
občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto 
zmluvy/objednávky, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, 
náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), na internetovej 
stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií 
občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.               
         
 
 
 

………………………………….  
Dátum: ……………….                                                     podpis oprávnenej osoby uchádzača  



 

PRÍLOHA 5 SPÔSOB UPLATNENIA HODNOTIACICH KRITÉRIÍ A SPÔSOB URČENIA CENY 

 

Verejný obstarávateľ posúdi v rámci vyhodnocovania ponúk ponuky uchádzačov, ktoré boli zaradené 

do vyhodnotenia. Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponuky uchádzačov podľa kritéria: 

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu uskutočnenie/zhotovenie predmetu 

zákazky v EUR s DPH. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, kde x je 

počet uchádzačov. 

Uchádzač celkovú ponúkanú cenu uvedie do „Formulára pre prieskum trhu“- Príloha č. 3 Výzvy. 

SPÔSOB URČENIA CENY: 

Uchádzačom navrhovaná cena za uskutočnenie/zhotovenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke 

uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR). 

V cene za uskutočnenie/zhotovenie celého predmetu zákazky uvedenej v ponuke uchádzača budú započítané všetky 

náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky (napr. dopravné náklady, režijné náklady, mzdové 

náklady a pod.). Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na riadne uskutočnenie/zhotovenie predmetu 

zákazky. 

Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta.  

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

- navrhovaná cena bez DPH 

- navrhovaná cena vrátane DPH 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu 

považovať za konečnú.  

V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného vzťahu sa 

ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia uchádzača 

na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA 6 - ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA K ZMLUVNÝM PODMIENKAM  

 

Verejný obstarávateľ: 

Názov: Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava 

Sídlo:  Pankúchova 6, 851 04 Bratislava - Petržalka 

IČO:  532 42 742 

  

Obchodné meno uchádzača: vyplní uchádzač 

Sídlo alebo miesto podnikania: vyplní uchádzač 

IČO: vyplní uchádzač 

Kontaktné údaje (tel, e-mail):  vyplní uchádzač 

  

Ja dolupodpísaný uchádzač/ako štatutárny orgán uchádzača *  čestne vyhlasujem, že uchádzač  je oboznámený 

so znením zmluvných podmienok, nemá výhrady voči ich zneniu a v prípade úspešnosti svojej ponuky predloží 

predpísaný počet zmluvy v znení podľa prílohy výzvy verejnému obstarávateľovi Základná škola bezo zmeny 

okrem doplnenia povinných údajov.  

  

Vypracoval: .........................................................   

  

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

  

  

  

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

pečiatka a podpis za uchádzača  

  

  

  

* nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte  

  

  

 

 

 



 

 PRÍLOHA 7 - VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA   

   

Verejný obstarávateľ: 

Názov: Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava 

Sídlo:  Pankúchova 6, 851 04 Bratislava - Petržalka 

IČO:  532 42 742 

  

Obchodné meno uchádzača: vyplní uchádzač 

Sídlo alebo miesto podnikania: vyplní uchádzač 

IČO: vyplní uchádzač 

Kontaktné údaje (tel, e-mail):  vyplní uchádzač 

  

Vyhlásenie uchádzača   

Ja dolupodpísaný uchádzač/ako štatutárny orgán uchádzača* čestne vyhlasujem, že   

• súhlasím bez výhrady a obmedzenia s podmienkami určenými v predmetnej zákazke a akceptujem v plnom 

rozsahu obchodné a zmluvné podmienky, ktoré sa stanú záväzným právnym dokumentom pre poskytnutie 

zákazky,   

• rozumel som a súhlasím so všetkými podmienkami predmetnej zákazky,   

• vyhlasujem, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  

  

Vypracoval: ..........................................................   

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

 

 

   

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

pečiatka a podpis za uchádzača  

  

  

*nehodiace sa vymažte  

 

 

 

 



 

Zmluva o dielo  

uzavretá podľa § 536 zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších  predpisov  

 (ďalej len „zmluva“) 

            

I. Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ: 

Názov: Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava 

Sídlo: Pankúchova 6, 851 04  Bratislava - Petržalka 

IČO: 532 42 742 

DIČ: 2121 3134 14 

Zastúpený: PaedDr. Zuzana Butler, riaditeľka školy      

(ďalej len "objednávateľ") 

  

2. Zhotoviteľ: 

Názov:   

Sídlo:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:   

Štatutárny orgán:     

Číslo účtu IBAN:     

Zapísaný:         

Tel., e-mail:                                      

(ďalej len "zhotoviteľ“) 

  

II.  Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť zákazku Ekoučebne na GYMPABA (Spojená škola, 

Pankúchova 6, Bratislava – Petržalka) podľa priloženej projektovej dokumentácie. 

Táto zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Ekoučebňa na GYMPABA“, kód ACC03P16“, financovaného z Grantov 

EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

2. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za 

podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. a súvisiacich STN, v súlade s 

rozpočtom predmetu zmluvy, ktorý je prílohou tejto zmluvy, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 



 

3.  V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa 

zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby 

mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy. 

4. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní predmetu zmluvy podliehajú vzájomnému písomnému odsúhlaseniu 

účastníkmi zmluvy. 

lll. Termín plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy v lehote zhotovenia 

drobnej stavby, tz. najneskôr do 3 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi/podpisu 

zmluvy/odovzdania a prevzatia objednávky.   

2.   Ak zhotoviteľ pripraví predmet zmluvy alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom 

bez závad a nedorobkov, zaväzuje sa objednávateľ tento predmet zmluvy prevziať aj v skoršom ponúknutom 

termíne, pokiaľ bude zhotovený v súlade s platnými technickými normami, vypracovanou projektovou 

dokumentáciou a v požadovanej kvalite. 

3.    V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto 

zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať objednávateľa písomne. Následne bude 

objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so 

zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zhrnuté v tejto 

zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený 

prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia. 

4.  V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie zákazky, príslušný 

termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je 

objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa  spíše 

záznam. 

5.  Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu.  

IV. Cena 

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná 

zmluvná cena a predstavuje: 

- Cena bez DPH  ................. ,- EUR   

- DPH 20 %       ................... ,-  EUR  

- Cena s DPH   .................... ,- EUR  (slovom: ......... EUR s DPH a ........ centov)  

2.  Dohodnutá cena kompletného predmetu zmluvy je v súlade s rozpočtovými nákladmi drobnej stavby uvedenými 

v  rozpočte podľa „Výkazu výmer“. Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer“) je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V 

súlade s platnou legislatívou SR sa na faktúre uvedie sadzba a výška DPH, ak to bude relevantné. 

3.  V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:  

a. vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,  

b. práce a dodávky nutné k vykonaniu predmetu zmluvy, v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou  

c. všetky doklady potrebné ku odovzdaniu a prevzatiu drobnej stavby (v prípade potreby), k uvedeniu predmetu 

zmluvy do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané 

odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet   

d. v cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu 

zmluvy, okrem eventuálnych nákladov podľa podľa čl. XI bod. 2 a nákladov spočívajúcich v prekonaní prekážok 



 

zhotovovania predmetu zmluvy nezavinených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať.  

  

V. Platobné podmienky 

1.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať na konci realizácie predmetu 

zmluvy. Podkladom pre fakturáciu bude súpis prác odsúhlasený Objednávateľom poverenou osobou.   

2.  Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. 

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti uvedené podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 

znení neskorších predpisov a údaje podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. V prípade, že faktúra 

neobsahuje potrebné náležitosti, vráti ju objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota 

splatnosti začína plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  

4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. V prípade, 

že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na 

sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác. 

5. Faktúra bude splatná do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň 

odpísania z účtu objednávateľa. 

6. Za oneskorenie plnenia predmetu zmluvy má objednávateľ právo pri nesplnení termínov podľa Čl. III tejto zmluvy 

uložiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z príslušnej ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania plnenia. 

7. Zhotoviteľ má v prípade omeškania úhrady faktúry za predmet zmluvy právo fakturovať objednávateľovi úrok z 

omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania platby. 

8.  Nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku  porušenia povinnosti druhej zmluvnej 

strany vyplývajúcej z tejto zmluvy týmto nie je dotknutý, a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku 

zmluvnej pokuty. 

9. Súčasťou faktúry bude aj nasledujúca veta:  

Táto faktúra je vystavená na plnenie v rámci projektu „Ekoučebňa na GYMPABA“, kód ACC03P16“, financovaného 

z Grantov EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

 

Vl. Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

1.  Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je jeho protokolárne prevzatie. Vzájomne a 

preukázateľne prevzaté doklady oboma zmluvnými stranami sú podmienkou prevzatia predmetu zmluvy. 

2.  Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia predmetu 

zmluvy k záverečnému prevzatiu. 

3.  O prevzatí predmetu zmluvy spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis 

prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní predmetu zmluvy, dohodu o opatreniach na ich 

odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že predmet zmluvy odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že predmet 

zmluvy preberá. 

4.  Pri odovzdaní predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN 

a všeobecne záväznými predpismi. 

5.  Dňom odovzdania predmetu zmluvy prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k predmetu zmluvy. 

6.   Predmet zmluvy sa považuje za dodané i tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený deň  

prevziať / neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzdanie.  



 

  

VII. Záručná doba a vady predmetu zmluvy 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v 

zmluve. 

2.  Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania predmetu zmluvy 

objednávateľovi.   

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný riadne, s odbornou starostlivosťou, v súlade s 

touto zmluvou, v súlade so všetkými príslušnými všeobecne záväznými právnymi prepismi a technickými normami 

Slovenskej republiky a budú spĺňať všetky požiadavky v zmysle všetkých príslušných všeobecne záväzných 

právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet 

zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy 

zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

4.  V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom predmete zmluvy, objednávateľ písomne 

upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. Objednávateľ je povinný 

umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide o vady predmetu zmluvy na jeho požiadanie, kde táto 

prehliadka musí byť učinené do 3 dní od obdŕžania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto 

požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných vád. Pokiaľ objednávateľ 

prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne 

vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania. 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie 

objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený 

zápis. 

6. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť predmet zmluvy, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, 

aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať 

odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na 

požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. 

vyhnúť sa jej. 

7. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Miestnu 

prekážku, ktorá by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady. 

8. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne 

poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť 

vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti. 

9. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej 

by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, a doba, počas ktorej poveternostné 

alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa 

lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem 

konkrétnych miestnych prekážok, informoval objednávateľa. 

VIII. Osobitné dojednania 

1.  Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a 

zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácii vzniknutého realizáciou predmetu zmluvy. 

Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku 

preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii predmetu 

zmluvy oprávneným zneškodňovateľom odpadov a jedenkrát projektom skutočného vyhotovenia stavby 

potvrdeným zhotoviteľom predmetu zmluvy. 

2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, 



 

Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí 

Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a 

ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov 

SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto 

zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi 

SR.“ 

 

IX. Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany 

zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ bude 

preukázateľne vykonávať práce závadné, t.z.. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o 

vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia predmetu zmluvy písomne upozornený, a 

ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu.  

 2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe 

uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z 

dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50% ceny podľa tejto zmluvy.  

3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je 

zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.  

  

X. Záverečné ustanovenia 

1. Každé ustanovenie tejto zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. 

Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým 

dotknuté ostatné ustanovenia zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti, alebo neúčinnosti budú 

zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch zmluvy, ktoré sú potrebné na 

realizáciu zámerov zmluvy a nahradia jej nevykonateľné alebo neplatné ustanovenia.  

2. Všetky oznámenia a komunikácia medzi zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy sa  uskutočňuje písomne, a to 

doporučene alebo e-mailom a považujú sa za riadne doručené ich doručením príslušnej zmluvnej strane; v prípade 

oznámenia e-mailom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi e-mailu, a to na adresy, ktoré zmluvné strany 

uviedli v záhlaví tejto zmluvy.   

3. Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto zmluvy, bude predložený na rozhodnutie príslušnému Okresnému súdu v súlade 

s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb., v znení neskorších predpisov.   

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.   

5. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi. K odovzdaniu a 

prevzatiu staveniska zhotoviteľovi dôjde až po kontrole procesu zadávania zákazky zo strany poskytovateľa 

pomoci, resp. správcu programu. 

6. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

7. Táto zmluva, ako aj všetky jej prípadné dodatky, môže byť zverejnená na webovom sídle Správcu programu s 

názvom „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. 

8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ jedno 

vyhotovenie. 

9. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer (rozpočet predmetu zmluvy) v listinnej podobe  



 

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov  

  

V ………………… dňa ...........                                               V ………………… dňa ...........   

  

Objednávateľ:                                                                         Zhotoviteľ:  

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PRÍLOHA 9 - ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV   

  

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení tejto zmluvy bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov 

a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov nejestvujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 

7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:  

  

Obchodný názov: 

Sídlo subdodávateľa: 

IČO: 

Predmet subdodávky: 

Rozsah subdodávky: 

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:  

Meno a priezvisko: 

 

V prípade potreby zmeny subdodávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásiť zmenu subdodávateľa objednávateľovi min. 

3 dni pred plánovanou zmenou.  Postupuje sa podľa § 41 Využitie subdodávateľov zákona č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  

  

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

  

Za zhotoviteľa:  

  

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

 Pečiatka a podpis 


