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Časť I. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

 

1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA  

 

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote 

Sídlo:   930 38 Nový Život 97 

IČO:   00 191 604 

DIČ:                             2020369109 

IČ DPH:                       SK2020369109 

Zapísaný:              OR OS Trnava, odd: Dr., vl. č.: 1/T 

Štatutárny zástupca:   Ing. Ján Pisarčík - predseda družstva, člen predstavenstva 

                                     Mag. András Mészáros – člen predstavenstva 

                                     Ing. Peter Grello – člen predstavenstva 

 

Osoba poverená  

realizáciou súťaže:              PhDr. Blažej Slabý, CSc.  

Adresa                                 Košariská 207, 900 42 Dunajská Lužná 

Mobil:                                 +421 918 963 377 

Email:                                  bs5262@gmail.com 

 

 

2 PREDMET ZÁKAZKY A STANOVENIE PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY 

 

2.1 Postup zadávania zákazky je v súlade Usmernením Poľnohospodárskej platobnej 

agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných 

z PRV SR 2014 – 2020 – aktualizácia č. 2 a v súlade s § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18. 

novembra 2015. 

 

2.2 Názov predmetu zákazky: 

 

Zákazka na realizáciu stavebných prác „Komplexná obnova stavebného objektu 

Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Novom Živote na chladený sklad 

zemiakov“.  

 

2.3 Stručný opis predmetu zákazky 

 

2.3.1 Rekonštruovaný objekt je riešený ako prízemná hala o rozmeroch 60,55 x 18,30 m, 

výšky vo vrchole 12,250 m. Nosná konštrukcia je riešená ako oceľová, rámová zo 

zváraných stĺpov a prievlakov (rámu). Po rekonštrukcií bude objekt slúžiť ako 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Pisarčík&MENO=Ján&SID=0&T=f0&R=0
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chladený sklad zemiakov. Kapacita skladu bude 34 boxov vedľa seba x 13 boxov v 

radoch x 7 boxov na výšku. Technologické vybavenie spočíva v osadení 

kompletných chladiacich a ventilačných jednotiek (Integrovaná zmiešavacia 

komora) v objekte, tak aby skladovacia teplota  zemiakov bola 5-6 stupňov počas 

celého skladovacieho obdobia. 

 

2.3.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 – Stavebná 

projektová dokumentácia v častiach: výkresová dokumentácia, sprievodná 

a technická správa, rozpočet diela v častiach krycí list, rekapitulácia a položkový 

výkaz výmer. Stavebná projektová dokumentácia je poskytnutá záujemcom na CD 

a zároveň je publikovaná na internetovej stránke www.bcs-slovakia.sk s názvom 

„Verejná súťaž - Komplexná obnova stavebného objektu Poľnohospodárskeho 

družstva so sídlom v Novom Živote na chladený sklad zemiakov“.  

 

2.3.3 Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety 

z Hlavného slovníka a Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania 

(CPV/SSO):  

 

Hlavný predmet 

 

Hlavný slovník:  

63121100-4- Skladovanie 

 

Doplnkové predmety: 

03212100-1- Zemiaky 

 

Doplnkový slovník 

FG12-5 Na skladovacie účely 

FG17-0 Na použitie v poľnohospodárstve 

 

2.4 Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ): 663 349,16 EUR bez DPH stanovená na 

základe rozpočtu stavebného projektu podľa stavebnej projektovej dokumentácie. 

 

2.5 Oznámenie – publikovanie Výzva na účasť vo verejnej súťaži na výber zhotoviteľa 

diela „Komplexná obnova stavebného objektu Poľnohospodárskeho družstva so 

sídlom v Novom Živote na chladený sklad zemiakov“ pre Poľnohospodárske družstvo 

so sídlom v Novom živote, 930 38 Nový Život 97 v denníku Új Szó dňa 03.09.2019.  

 

3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

 

3.1 Táto zákazka je realizovaná ako jedno stavebné dielo v rámci jednotnej objednávky na 

všetky jej časti: stavebná časť, elektroinštalácia, bleskozvod a chladenie. 

http://www.bcs-slovakia.sk/
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4 VARIANTNÉ RIEŠENIE 

  

4.1 Realizácia diela podľa stavebnej projektovej dokumentácie. 

 

5 MIESTO, TERMÍN REALIZÁCIE  A OBHLIADKA  MIESTA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

5.1 Miesto realizácie predmetu zákazky:  

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom živote, 930 38 Nový Život 97. 

 

Termín zahájenia a doba realizácie zákazky:  

Termín zahájenia výstavby  05. 2020 s dobou realizácie 12 mesiacov. Presný termín 

začatia prác bude stanovený po nadobudnutí účinnosti zmluvných podmienok podľa 

Zmluvy o dielo na predmet zákazky na základe oznámenia o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku (ďalej len „NFP“) na podporu projektu „Chladený sklad 

zemiakov v Poľnohospodárskom družstve so sídlom v Novom Živote“ a podpise 

zmluvy medzi prijímateľom a poskytovateľom NFP.   

 

5.2 Obhliadka miesta predmetu zákazky: 

Ohliadka miesta dodania zákazky sa uskutoční 30.09.2019 o 10,00 hod. na adrese 

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom živote, 930 38 Nový Život 97 – 

stretnutie uchádzačov v kancelárii predsedu družstva. Prípadné otázku k obhliadke 

miesta realizácie zákazky je možné vopred zasielať ma e-mail adresu 

bs5262@gmail.com kontaktnej osobe PhDr. Blažej Slabý, CSc.  

 

6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
 

6.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie v rámci Programu rozvoja vidieka pre opatrenie 

č.4 – Investície do hmotného majetku, 4.1 – Podpora investície do 

poľnohospodárskych podnikov, výzva č. 41/PRV/2019 pre oblasť - Skladovacie 

kapacity a pozberová úprava v gescii  Pôdohospodárskej platobnej agentúry Hraničná 

12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323 ako poskytovateľa nenávratného finančného 

príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV). 

 

7 DRUH ZÁKAZKY 

 

7.1 Druh zákazky: stavebné práce. 

7.2 S víťazným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo. 

7.3 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok a požiadaviek na dodanie predmetu 

zákazky sú uvedené v Prílohe č. 3 – Obchodné podmienky – Zmluva o dielo (Návrh). 

mailto:5262@gmail.co
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8 LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 

 

8.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom v nadväznosti na podpísanie 

Zmluvy o  NFP medzi prijímateľom NFP a poskytovateľom NFP na podporu projektu 

„Chladený sklad zemiakov v Poľnohospodárskom družstve so sídlom v Novom 

Živote“ pre Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom živote, 930 38 Nový 

Život 97. 

8.2 Verejný obstarávateľ je oprávnený predĺžiť lehotu viazanosti ponúk v objektívnych 

prípadoch, pričom o tejto objektívnej skutočnosti informuje verejný obstarávateľ 

všetkých uchádzačov. 

 

Časť II. 

KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE 

 

9 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI 

 

9.1 Oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie (ďalej len „komunikácia“) 

medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcami sa uskutočňuje písomnou 

formou/spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie a úplnosť ich obsahu. 

Poskytovanie súťažných dokladov a predkladanie cenovej ponuky s prílohami sa 

uskutočňuje písomne doporučenou poštovou zásielkou. Súťažné doklady môžu byť 

vyžiadané a zaslané aj elektronicky ako podporný krok k písomnej komunikácii, 

predovšetkým pri zaslaní formulárov a tabuliek, ktoré uchádzač pri predkladaní 

návrhov cenových ponúk dopĺňa vlastnými dátami. Komunikácia a vysvetľovanie 

k Súťažným podkladom sa môže zabezpečiť prostredníctvom pošty, elektronicky (e-

mailom), alebo ich kombináciou. 

9.2 Na zabezpečenie neobmedzeného prístupu k dokumentácií potrebnej na spracovanie 

ponuky a dokladov k ponuke, verejný obstarávateľ zriadil  web linku na internetovej 

stránke  www.bcs-slovakia.sk. Pre vysvetľovanie a vyžiadanie zmien / doplnení SP je 

pre záujemcov a uchádzačov k dispozícii e-mail adresa bs5262@gmail.com, mobil 

+421 918 963 377 kontaktnej osoby PhDr. Blažej Slabý, CSc. 

9.3 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a 

uchádzačom, záujemcom, najmä písomností, s ktorých doručením zákon o verejnom 

obstarávaní spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente 

doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. 

 

10 VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

 

http://www.bcs-slovakia.sk/
mailto:5262@gmail.co
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10.1 Ktorýkoľvek zo záujemcov môže verejného obstarávateľa požiadať o vysvetlenie 

týchto SP alebo inej sprievodnej dokumentácie (ďalej len „Vysvetlenie“) u kontaktnej 

osoby na adrese uvedenej v týchto SP. 

10.2 Za včas doručenú žiadosť záujemcu o vysvetlenie sa považuje žiadosť o vysvetlenie 

doručená verejnému obstarávateľovi najneskôr do 10.10.2019 do 12,00 hod. 

elektronicky alebo písomne (doporučenou zásielkou) na adresu PhDr. Blažej Slabý, 

CSc., Košariská 207, 900 42 Dunajská Lužná, e-mail: bs5262@gmail.com. 

10.3 Vysvetlenie požiadaviek uvedených v SP alebo inej sprievodnej dokumentácii verený 

obstarávateľ vykoná spôsobom podľa § 48 zákona o VO, pričom v prípade ak nebude 

môcť splniť zákonnú lehotu šiestich pracovných dní, lehotu na predkladanie ponúk 

primerane predĺži.  

10.4 Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v týchto 

SP, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom.  

 

Časť III. 

PRÍPRAVA DOKLADOV PONUKY 

 

11 FORMA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY 

 

11.1 Ponuka musí byť spracovaná vo fyzickej  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. 

11.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace doklady v ponuke, požadované  

prostredníctvom v týchto SP, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály 

alebo ich úradne osvedčené kópie a v deň odoslania ponuky verejnému 

obstarávateľovi nesmú byť staršie ako 3 mesiace. 

11.3 Doklady a dokumenty (ich všetky časti) uvedené v bode 11.2 musia byť v ponuke 

očíslované a pevne zviazané, pričom táto väzba musí byť technicky/vizuálne opatrená 

proti jej otvoreniu (napr. hrebeňová väzba a pod.). 

11.4 Uchádzač predloží ponuku v dvoch kompletných originál vyhotoveniach alebo 

v kombinácii originál a úradne overená kópia resp. v dvoch úradne overených 

fotokópiách a ich elektronické verzie na CD/DVD (elektronická forma 2 ks). 

11.5 Ponuku uchádzač predkladá ako celok v jednej pevne uzavretej a nepoškodenej obálke 

(obale) tzv. jednoobálkovým postupom.  

11.6 Uchádzač je povinný dokumenty, ktoré obsahujú v listinnej podobe podpis alebo 

odtlačok pečiatky predložiť v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska 

osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb 

a odtlačku pečiatky. V prípade, ak kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať 

informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo obchodné tajomstvo, je 

potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s právnymi 

predpismi. V prípade, že kópia ponuky na CD/DVD nosiči bude obsahovať osobné 
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údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade s § 11 a 12 zákona č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (predložiť súhlas dotknutých 

osôb, anonymizovať osobné údaje atď.).  

11.7 Uchádzač berie na vedomie, že oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, 

orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi SR 

a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a 

vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač je povinný poskytnúť 

súčinnosť v plnej miere. 

 

12 JAZYK PONUKY 

 

12.1 Ponuky a  ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú 

v slovenskom alebo českom jazyku.  

12.2 V prípade predloženia Ponuky v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, je 

Uchádzač povinný predložiť aj úradný preklad Ponuky do slovenského jazyka, 

opatrený úradnou pečiatkou prekladateľa a v rámci Obstarávania bude posúdená 

verzia Ponuky v slovenskom jazyku. 

12.3 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov so sídlom mimo 

územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 

musia byť preložené do štátneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predložených 

v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad 

v slovenskom jazyku, ktorý si od uchádzača dodatočne vyžiada Obstarávateľ. 

 

13 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

 

13.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, 

uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v Euro (€) s maximálne dvoma 

desatinnými miestami.   

13.2 Cena za dodanie predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR 

č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. 

z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. 

o cenách. 

13.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

cenu (vrátane položkových cien) uvedie v zložení: 

14.3.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

14.3.2. suma DPH, 

14.3.3. navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

13.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 

skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke  v Prílohe 

č. 2 – Cenová ponuka uchádzača. 

13.5 Uchádzač, ktorý daňovú subjektivitu na Slovensku nemá, je povinný uviesť cenu aj 

s dopočítanou DPH (20 %), ktorú bude musieť verejný obstarávateľ odviesť. 
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13.6 Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky vynaložené 

a/alebo zabezpečené pri plnení záväzkov stanovených v zmluvných podmienkach 

v rozsahu podľa Prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky a Prílohy č. 3 – Obchodné 

podmienky – Zmluva o dielo (Návrh). 

 

14 ZÁBEZPEKA VIAZANOSTI PONUKY 

 

14.1 Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky od uchádzačov pri 

predkladaní cenových ponúk zloženie zábezpeky.  

 

15 OBSAH PONUKY 

 

15.1 Ponuka uchádzača  musí obsahovať tieto dokumenty/údaje:  

 

15.1.1 Titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku 

na Predmet zákazky podľa týchto SP s uvedením základných identifikačných údajov 

obchodné meno, adresa sídla, IČO, e-mail, telefón/mobil. 

15.1.2 Obsah ponuky (index – položkový zoznam) s odkazom na očíslované strany. 

Všetky strany ponuky budú očíslované v poradí ako ich uchádzač predkladá 

v pravom dolnom roku každého listu. 

15.1.3 Doklad, ktorý uchádzača oprávňuje dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, 

alebo poskytovať službu v rozsahu predmetu zákazky - napr. nie viac ako 3 mesiace 

starý aktuálny výpis z  Obchodného registra (postačuje vydaný Slovenskou  poštou) 

a pod. 

15.1.4 Návrh na plnenie kritéria výberu víťazného uchádzača- vyplnenú Prílohu č. 2 – 

Cenová ponuka uchádzača. 

15.1.5 Rozpočet diela. Uchádzač predkladá nacenený rozpočet diela v štruktúre: výkaz 

výmer podľa jednotlivých častí, rekapitulácia a krycí list. Rozpočet diela vo 

všetkých jeho častiach úchádzač predkladá:  

a) elektronická verzia nezablokovaného naceneného rozpočtu vo formáte excel 

s možnosťou vykonania kontroly správnosti výpočtov v jednotlivých častiach 

rozpočtu, 

b) v pdf. formáte s uvedením mena osoby, ktorá rozpočet vykonala s podpisom 

rozpočtára / projektanta a otlačkom pečiatky uchádzača. 

15.1.6 Návrh Zmluvy o dielo – (Príloha č. 3 – Obchodné podmienky – Zmluva o dielo – 

Návrh). Znenie a obchodné podmienky v návrhu Kupnej zmluvy nemožno meniť, 

ani uvádzať výhrady, ktoré by boli v rozpore s požiadavkami a podmienkami 

uvedenými v týchto SP a ani také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, inak budú ponuky uchádzačov z verejného 

obstarávania vylúčené. Návrh zmluvy musí obsahovať doplnenie identifikačných 

údajov uchádzača ako účastníka zmluvy a musí byť opatreny pečiatkou uchádzača a 

podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho 
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orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 

uchádzača v záväzkových vzťahoch. 

15.1.7 Referencie - (Príloha č. 4 . referencia uchádzača – formulár) - od jedného alebo 

niekoľkých  užívateľov stavieb, ktorým uchádzač uskutočnil stavebné práce 

obdobného charakteru, ako je predmet zákazky, a to v období 5 rokov 

predchádzajúcich dňu odoslaniapPonuky obstarávateľovi. Za stavebné práce 

obdobného charakteru bude Poskytovateľ považovať všetky pozemné a inžinierske 

stavby. 

15.1.7.1 Minimálny počet referencií, ktoré musí uchádzač predložiť je: 

a) jedna referencia, ak preukáže realizáciu stavebných prác v hodnote aspoň 

95% PHZ alebo 

b) najmenej dve referencie, ak každá z nich preukáže realizáciu stavebných prác 

v hodnote aspoň 70% PHZ. 

Ak je v referencii suma vykonaných stavebných prác vyjadrená v inej sume ako 

euro, pre účely posúdenia splnenia podmienky podľa písm. a) alebo písm.b) 

použije uchádzač prepočet na EUR podľa kurzu NBS, platného v deň uzavretia 

predmetnej zmluvy o realizácii stavebných prác. 

15.1.7.2 Referencie nemôžu byť v deň odoslania ponuky obstarávateľovi staršie ako 5 

rokov. 

15.1.7.3 Poskytovateľ neakceptuje referenciu na realizáciu stavebných prác, ak 

predmetná stavba nebola v čase vystavenia referencie ukončená.  

15.1.7.4 V prípade referencií vystavených užívateľom stavby z územia mimo 

Slovenskej republiky a Českej republiky, má obstarávateľ právo takúto referenciu 

neuznať, ak si nemôže pravdivosť a úplnosť referencie spoľahlivo overiť. V takom 

prípade obstarávateľ  vyzve uchádzača predložiť inú referenciu.  

15.1.7.5 Poskytovateľ akceptuje aj referencie na stavebné práce, na ktorých sa 

Uchádzač podieľal ako subdodávateľ. V takýchto prípadoch Uchádzač doručí: 

a) fotokópiu zmluvy, na základe ktorej bola príslušná investícia vzťahujúca sa 

k referenciám realizovaná a zároveň 

b) referenciu vystavenú hlavnému dodávateľovi stavebných prác.  

15.1.7.6 Každá referencia musí byť: 

a) originál alebo úradne overená fotokópia, 

b) podpísaná užívateľom stavby, 

c) s dátumom a podpisom štatutárneho orgánu uchádzača a s odtlačkom pečiatky 

uchádzača, na spodnej strane referencie. 

15.1.7.7 Každá referencia musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v prílohe č. 4 

týchto SP – formulár referencie. 

15.1.7.8 Poskytovateľ akceptuje fotokópiu referencií z údajov o hospodárskom 

subjekte vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie podľa 
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zákona o VO, v registri – Evidencia referencií. Referencie nemôžu byť v deň 

odoslania ponuky obstarávateľovi staršia ako 5 rokov a fotokópia referencie musí 

byť podpísaná Štatutárnym orgánom uchádzača, s uvedením dátumu podpisu a s 

odtlačkom pečiatky uchádzača. 

15.1.8 Doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 

315/2016 Z.z. V prípade, že uchádzač nie je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora, tak túto skutočnosť uvedie v ponuke s prehlásením, že v prípade predloženia 

víťaznej cenovej ponuky, tak bezodkladne vykoná. Uvedená požiadavka sa 

nevzťahuje na uchádzača so sídlom a miestom podnikania mimo Slovenskej 

republiky. 

15.1.9 PRÍLOHA č. 5 – Čestné vyhlásenie právnická osoba / fyzická osoba - splnenie 

podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 

32 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží jedno z dvoch čestných 

vyhlásení podľa právnej formy podnikania – právnická osoba alebo fyzická osoba. 

15.1.10 Verejný obstarávateľ od víťazného uchádzača Pred podpisom Zmluvy o dielo 

písomne vyžiada, aby do 5 pracovných dní doručil: 

 

a) ak je víťazný uchádzač fyzická osoba, originál alebo úradne overenú fotokópiu 

výpisu z registra trestov víťazného uchádzača, ktoré v deň odoslania cenovej ponuky 

obstarávateľovi nebudú staršie ako 3 mesiace,  

b) ak je víťazný uchádzač právnická osoba, originály alebo úradne overené fotokópie 

výpisov z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu víťazného uchádzača, 

všetkých členov dozornej radyv víťazného uchádzača (ak sú), prípadne prokuristov 

(ak sú), ktoré v deň odoslania cenovej ponuky obstarávateľovi nebudú staršie ako 3 

mesiace. Ak má osoba podľa predchádzajúcej vety trvalý pobyt mimo územia 

Slovenskej republiky a štát jeho trvalého pobytu uvedený dokument ani iný 

rovnocenný dokument, dokument možno nahradiť čestným vyhlásením tejto osoby 

podľa predpisov platných v štáte jej trvalého pobytu. Čestné vyhlásenie nebude 

v deň odoslania cenovej ponuky obstarávateľovi staršie ako 3 mesiace, 

c) ak je víťazný uchádzač právnická osoba, originál alebo úradne overenú fotokópiu 

výpisu z registra trestov právnickej osoby, ktoré v deň odoslania cenovej ponuky 

obstarávateľovi nebudú staršie ako 3 mesiace,  

d) ak je Víťazný uchádzač právnická osoba, má sídlo mimo územia Slovenskej 

republiky a štát jeho sídla výpis z registra trestov právnických osôb ani iný 

rovnocenný dokument nevydáva, dokument možno nahradiť čestným vyhlásením 

víťazného uchádzača podľa predpisov platných v štáte jeho sídla. Čestné vyhlásenie 

nebude v deň odoslania cenovej ponuky obstarávateľovi staršie ako 3 mesiace. 

 

15.1.11 Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý 

pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo 
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nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa 

predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak 

právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo 

obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného 

vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym 

orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa 

predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

uchádzača alebo záujemcu. 

 

15.1.12 V prípade víťazného uchádzača verejný obstarávateľ preverí jeho zapísanie 

do registra partnerov verejného sektora v registri partnerov verejného sektora na 

webovom sídle MS SR: https://rpvs.gov.sk/rpvs v súlade s podmienkami 

stanovenými v zákone č. 315/2016 Z.z. 

 

15.2 Požiadavky na formu spracovania dokladov ponuky: 

 

15.2.1 Dokumenty/doklady tvoriace obsah ponuky musia byť v ponuke predložené ako 

originály alebo ich úradne osvedčené fotokópie, pokiaľ nie je určené inak. 

15.2.2 V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro (€), je potrebné  

na prepočítanie tejto meny na euro použiť kurz Európskej centrálnej banky (ECB), 

aktuálny prepočítaný podľa kurzu inej meny k EUR, ktorý bol zverejnený 

Európskou centrálnou bankou (ďalej len "ECB") v deň zverejnenia oznámenia 

o konaní súťaže (denník ÚjSzó dňa 03.09.2019). Doklady, ktorými uchádzač 

preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako Euro (€), 

uchádzač predloží v pôvodnej mene a v mene Euro (€). 

15.2.3 Dokumenty/doklady uvedené v bode 15.1.1, 15.1.2, 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6 , 15.1.7 

a 15.1.8 musia byť potvrdené otlačkom pečiatky uchádzača a podpísané uchádzačom 

alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny zhotoviteľov 

musia byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými 

konať v danej veci za člena skupiny. Oprávnená osoba konajúca v tejto veci v mene 

uchádzača musí mať k tomu splnomocnenie podpísané zástupcom uchádzača. 

 

16 NÁKLADY NA PRÍPRAVU PONUKY 

 

16.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 

bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok 

verejného obstarávania. 

16.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na 

predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a po uplynutí lehoty 

viazanosti ponúk, resp. predĺženej lehoty viazanosti uchádzačom nevracajú. Zostávajú 

u verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže. 

 

https://rpvs.gov.sk/rpvs
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Časť IV. 

PREDKLADANIE PONUKY 

 

17 PREDLOŽENIE PONUKY 

 

17.1 Každý uchádzač môže vo verejnej súťaži predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač 

nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny zhotoviteľov, 

ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne 

členom skupiny zhotoviteľov. 

17.2 V prípade, že ponuku do verejnej súťaže predloží skupina fyzických osôb/právnických 

osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne, vytvorenie jej právnej 

formy sa vyžaduje až v prípade, ak bude jej ponuka prijatá.  

17.3 Uchádzač predloží ponuku v pevne uzavretom obale prostredníctvom doporučenej 

poštovej zásielky na adresu miesta predkladania ponúk a v určenej lehote na 

predkladanie ponúk. Pri predkladaní cenovej ponuky prostredníctvom poštovej 

zásielky, je rozhodujúci termín a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. 

 

18 OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

 

18.1 Uchádzač vloží ponuku do zalepenej neprehľadnej obálky tak, aby bola zabezpečená 

jej neporušiteľnosť. 

18.2 Obálka  ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:  

 

18.2.1 Adresa miesta predkladania ponúk. 

18.2.2 Názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa uchádzača (sídlo alebo miesto 

podnikania); v prípade skupiny zhotoviteľov názov alebo obchodné meno a adresa 

(sídlo alebo miesto podnikania) všetkých jej členov.  

18.2.3 Označenie „Súťaž – „NEOTVÁRAŤ“ a uvedenie hesla súťaže: „Komplexná obnova 

stavebného objektu Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Novom Živote na 

chladený sklad zemiakov“. 

 

19 MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 

 

19.1 PONUKU je potrebné doručiť doporučenou poštovou zásielkou na adresu: 

Poľnohospodárske družstvo  so sídlom v Novom živote, 930 38 Nový Život 97. 

Osobné doručenie ponúk nie je možné. 

19.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 10.10.2019 do 12:00 hod. 

19.3 Ponuka uchádzača predložená (doručená) po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa 

vráti uchádzačovi neotvorená. 

 

20 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 
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20.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.  

20.2 Doplnenie, zmenu alebo spať vzatie dokladov/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 v lehote na predkladanie ponúk na adresu miesta 

predkladania ponúk. 

 

Časť V. 

OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK 

 

21 OTVÁRANIE PONÚK 

 

21.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční na adrese: Poľnohospodárske družstvo so 

sídlom v Novom živote, 930 38 Nový Život 97. 

21.2 Termín otvárania ponúk sa uskutoční dňa 10.10.2019 o 13:30 hod. 

21.3 Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili cenové 

ponuky. V prípade, že prítomný zástupca uchádzača nie je konateľom alebo členom 

štatutárneho orgánu uchádzača, preukáže sa písomným poverením zo strany 

uchádzača, ktorého zastupuje. 

 

22 PRESKÚMANIE  PONÚK 

 

22.1 Verejný obstarávateľ zriadi na preskúmavanie, vyhodnotenie splnenia podmienok 

účasti a ich vyhodnotenie podľa stanoveného kritéria najmenej trojčlennú komisiu. Do 

procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú 

požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto SP. 

22.2 V zmysle §53, ods. 1 zákona o VO vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa 

v sídle verejného obstarávateľa bezprostredne po otváraní ponúk. 

22.3 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 

sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto SP a neobsahuje 

také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými a účinnými v čase predkladania ponuky. 

22.4 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať stanovené požiadavky podľa bodu 22.3 týchto 

SP bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie 

jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná 

námietka podľa §170 zákona o VO. 

 

23 DÔVERNOSŤ PROCESU VYHODNOCOVANIA PONÚK 
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23.1 Členovia komisie, ktorá vyhodnocuje ponuky, nesmú poskytovať počas 

vyhodnocovania ponúk informácie o obsahu ponúk. Na členov komisie, ktorá 

vyhodnocuje ponuky, sa vzťahujú ustanovenia podľa § 22 zákona o VO. 

23.2 Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve 

a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca 

poskytol. Za dôverné informácie na účely zákona je možné označiť výhradne 

technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, 

spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny ale len cena, 

tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia ukladajúce 

povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či zasielať úradu dokumenty a iné 

oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi zverejňovať 

dokumenty a iné oznámenia podľa zákona a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv 

podľa osobitného predpisu. 

 

24 VYHODNOCOVANIE PONÚK Z HĽADISKA POŽIADAVIEK NA PREDMET ZÁKAZKY 

 

24.1 Komisia vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného 

obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré 

nespĺňajú tieto požiadavky uvedené v týchto SP alebo náležitosti ponuky. 

24.2 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením 

ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie 

zrejmých chýb v písaní a počítaní. 

24.3 Po vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na 

Predmet zákazky uvedených v týchto SP a náležitostí ponúk sa vyhotovuje záznam, 

ktorý obsahuje najmä zoznam vylúčených ponúk s  uvedením dôvodu ich vylúčenia.. 

Verejný obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením 

dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa §170 zákona o 

VO. 

 

25 VYHODNOTENIE PONÚK  Z HĽADISKA CENOVEJ PONUKY 

 

25.1 Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky bez DPH.  

25.2 Na účely vyhodnotenia sa použije cena za predmet zákazky v Euro bez DPH. 

25.3 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 

25.4 Cenovú ponuku uchádzač uvádza v Prílohe č. 2 –Cenová ponuka uchádzača. 

25.5 Cena za predmet zákazky je celková cena za realizáciu predmetu zákazky v rozsahu, 

vyhotovení, technickej špecifikácii a parametroch v súlade s Prílohou č. 1 – Stavebná 

projektová dokumentácia. 

25.6 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý navrhol/požaduje za dodanie 

predmetu zákazky najnižšiu cenu v Euro bez DPH za predmet zákazky celkom. 
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25.7 Ak sa pri zadávaní zákazky objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k predmetu 

zákazky, komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej 

časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné v zmysle § 53 ods. 3 zákona. 

25.8 Komisia zohľadní odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré 

vychádza z predložených dôkazov a bude primerane postupovať v zmysle § 53 ods. 5 

zákona o VO. Verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača z dôvodu mimoriadne 

nízkej ponuky v prípade, ak uchádzač, nedoručí písomné odôvodnenie v určenej 

lehote a nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu v zmysle § 53 ods. 2 

zákona o VO. 

25.9 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí 

byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc 

bola poskytnutá súlade s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ 

vylúči ponuku. 

 

26 VYSVETĽOVANIE A OPRAVA CHÝB V PONUKÁCH 

 

26.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk, budú opravené 

v prípade rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť 

bude suma uvedená správne, 

26.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený.  

26.3 Uchádzač bude v takom prípade požiadaný o vysvetlenie ponuky podľa § 53 ods. 2 

zákona o VO a o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou. 

 

27 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 

27.1 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať 

z dokladov predložených podľa požiadaviek uvedených v týchto SP. 

27.2 Verejný obstarávateľ podľa § 40, ods. 4 zákona o VO písomne požiada uchádzača o 

vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov 

nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Ak verejný 

obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca doručí vysvetlenie alebo 

doplnenie predložených dokladov do 

27.2.1 dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia 

uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov  

27.2.2 piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia 

uskutočňuje inak, ako podľa 27.2.1 

27.3 Ak uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži alebo predloží 

neplatné doklady alebo nepredloží po písomnej žiadosti podľa bodu 27.2 vysvetlenie 

alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytne nepravdivé 

informácie alebo skreslené informácie, bude z verejnej súťaže podľa § 40, ods.6 písm. 

i)  zákona o VO vylúčený. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho 
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ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka 

podľa § 40 ods. 13 písm. a) zákona o VO. 

 

Časť VI. 

PRIJATIE PONUKY 

 

28 OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

 

28.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení 

o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých 

ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. 

Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi 

oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu 

úspešného uchádzača a informáciu o cenovej ponuke uchádzača. 

28.2 Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich 

poskytnutie bolo v rozpore so zákonom alebo inými zákonmi, s verejným záujmom, 

alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných osôb. 

 

29 UZAVRETIE ZMLUVY 

 

29.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu v lehote viazanosti ponúk alebo v predĺženej 

lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva podľa § 56, ods. 1 zákona o VO nesmie byť 

v rozpore s týmito SP a s ponukou predloženou úspešným  uchádzačom alebo 

uchádzačmi.  

29.2 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi 

riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzatvorená do 10 

dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 zákona, ak boli na jej uzatvorenie 

písomne vyzvaní.  

 

30 ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 

 

30.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak: 

30.1.1 nedostal ani jednu ponuku; 

30.1.2 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným v týchto 

súťažných podkladoch a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto 

zákona; 

30.1.3 jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie 

30.1.4 v prípade, že pri kontrole dokumentácie verejnej súťaže Poľnohospodárskou 

platobnou agentúrou ako poskytovateľom nenávratnej finančnej dotácie na 

realizáciu projektu „Chladený sklad zemiakov v Poľnohospodárskom družstve 

so sídlom v Novom Živote“ podľa Výzvy č. 41/PRV/2019 Poľnohospodárskej 

platobnej agentúry v rámci Programu rozvoja vidiek Slovenskej republiky 
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2014 -2020 budú zistené také porušenia Usmernenia Pôdohospodárskej 

platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb 

financovaných z PRV SR 2014 – 2020  - aktualizácia č. 2 , ktoré budú 

nezlučiteľné so schválením priebehu a výsledku súťaže. 

30.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu 

postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré 

nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní 

pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie zákona o VO, ktoré má alebo by mohlo mať 

zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak neboli predložene tri ponuky 

alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná 

hodnota zákazky. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ nezrušil 

verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť odôvodnenie, prečo verejné 

obstarávanie nezrušil. 

30.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať víťaznú ponuku a zrušiť verejné 

obstarávanie v prípade ak kontrolné, resp. riadiace orgány čerpania prostriedkov EÚ 

zistia v procese verejného obstarávania pochybenia a/alebo prikážu verejnému 

obstarávateľovi zrušiť súťaž. 

30.4 Verejný obstarávateľ bezodkladne upovedomí všetkých uchádzačov o zrušení 

použitého postupu zadávania zákazky s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý 

použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

 

31 UZATVÁRANIE DODATKOV K ZMLUVE 

 

31.1 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť dodatok k zmluve uzavretej podľa § 56,ods. 1) 

zákona o VO vtedy, ak by sa jeho obsahom: 

31.1.1 menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky; 

31.1.2 dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom 

postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, 

alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku; 

31.1.3 zvyšovala cena plnenia alebo jej časti  

31.2 Dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ktorý by 

zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky, ak rada 

Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „rada“) určí, že po uzatvorení zmluvy 

nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú 

nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní 

zmluvy a po tejto zmene okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie 

v pôvodnej cene alebo za pôvodných podmienok. Takýto dodatok je verejný 

obstarávateľ oprávnený uzatvoriť najskôr ku dňu právoplatnosti rozhodnutia rady 

Úradu pre verejné obstarávanie. 
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PRÍLOHA Č. 1 - STAVEBNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMNTÁCIA 

 

 

 

 

PRÍLOHA Č. 1 –  STAVEBNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMNTÁCIA NA CD  

                                 V ČASTIACH:  

 

                                 A) VÝKRESOVÁ DOKUMENTÁCIA  

                                 B) SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA 

                                C) ROZPOČET DIELA V ČASTIACH: VÝKAZ VÝMER,. REKAPITULÁCIA      

                                A KRYCÍ LIST 

 

 

Stavebná projektová dokumentácia je poskytnutá záujemcom na CD a zároveň je 

publikovaná na internetovej stránke www.bcs-slovakia.sk s názvom „Verejná súťaž - 

Komplexná obnova stavebného objektu Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Novom 

Živote na chladený sklad zemiakov“.  

 

Stavebná projektová dokumentácia je taktiež dostupná na  web adese: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1la1kZaF5I2ElvzRXvm8geqFgRAT5rD1Q 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcs-slovakia.sk/
https://drive.google.com/drive/folders/1la1kZaF5I2ElvzRXvm8geqFgRAT5rD1Q
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PRÍLOHA Č. 2 - CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA 

 

 

CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA 
 

Obchodné meno uchádzača: 

 

Sídlo uchádzača: 

 

IČO uchádzača: 

 

Uchádzač je platcom DPH / Uchádzač nie je platcom DPH  (nevyhovujúce prečiarknite)  

 

 

Predmet zákazky: „Komplexná obnova stavebného objektu Poľnohospodárskeho 

družstva so sídlom v Novom Živote na chladený sklad zemiakov“ 
 

 

NAVRHOVANÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Navrhovaná celková cena za predmet 

zákazky bez DPH  (2 desatinné miesta) 

 € 

DPH 20 % (2 desatinné miesta) 

 € 

Navrhovaná celková cena za predmet 

zákazky s DPH (2 desatinné miesta) 

 € 

 

 

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

 

 

 

 

 

Pečiatka a meno a podpis štatutárneho orgánu            

alebo povereného člena štatutárneho orgánu uchádzača 
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PRÍLOHA Č. 3 - OBCHODNÉ PODMIENKY – ZMLUVA O DIELO (NÁVRH) 

 

 

ZMLUVA O DIELO  

číslo ............ 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov, na zhotovenie Diela  

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ 
 

Obchodné meno:  Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote 
Sídlo:  930 38 Nový Život 97 

IČO:  00 191 604 

DIČ:                            2020369109 

IČ DPH:                      SK2020369109 

Číslo účtu IBAN:  SK87 7500 0000 0040 0755 2316 

Bankové spojenie:  ČSOB banka, pobočka Šamorín, Hlavná 43, 931 01 Šamorín  

Zapísaný:              OR OS Trnava, odd: Dr, vl.č.: 1/T 

Štatutárny zástupca:  Ing. Ján Pisarčík - predseda družstva, člen predstavenstva 

                                    Mag. András Mészáros, člen predstavenstva 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ 
  
Obchodné meno:     ................................................................. 

Sídlo:                             ................................................................. 

IČO:  ..................................................................  

DIČ: .................................................................. 

IČ DPH:                        .................................................................. 

Číslo účtu: .................................................................. 

Bankové spojenie: .................................................................. 

Štatutárny zástupca: .................................................................. 

Zapísaný: .................................................................. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Pisarčík&MENO=Ján&SID=0&T=f0&R=0
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Oprávnená osoba: ..................................................................  

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“)  

 

Článok 1 
Predmet Zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na vlastné nebezpečie, za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve (ďalej len „Zmluva“) vykonať dielo „Komplexná obnova 

stavebného objektu Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Novom Živote na 

chladený sklad zemiakov“ s miestom realizácie Nový Život (ďalej len „Dielo“) 

v súlade s Usmernením Poľnohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu 

tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 – 

aktualizácia č. 2 a v súlade s § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 18. novembra 2015. 

1. Vykonané práce sa Zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať v súlade s priloženou stavebnou 

projektovou dokumentáciou a naceneným výkazom a výmerom, ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo, po jeho riadnom zhotovení za podmienok uvedených 

v článku 5 od Zhotoviteľa, prevziať a v súlade s ustanoveniami článku 4 zaplatiť 

dodávateľovi cenu za jeho zhotovenie. 

3. Zmluvné stany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný byť po celý čas trvania Zmluvy 

poistený pre prípad zodpovednosti za škody na predmete Zmluvy minimálne vo výške 

ceny zhotovovaného Diela. 

4. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy sú obe zmluvné strany 

povinné dodržiavať príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky s právnymi 

predpismi Európskych spoločenstiev o poskytovaní finančnej podpory a dotácii a to 

osobitne so Systémom riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 

vidieka, Systémom riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 -2002, riadiť sa 

všeobecne záväznými právnymi predpismi majúcim súvis s realizáciou predmetu 

Zmluvy. 

Článok 2 
Čas plnenia 

 

1. Predpokladaná doba realizácie stavebných prác o období 05.2020 až 04.2021. Presný 

termín zahájenia stavebných prác bude stanovený po podpise Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného prostriedku medzi Poľnohospodárskou platobnou agentúrou a 

Poľnohospodárskym družstvom so sídlom v Novom Živote Predpokladaná doba 

realizácie zákazky je 12 mesiacov. 
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2. Zhotoviteľ 5 dni pred zahájením prác vypracuje harmonogram prác, ktorý podlieha 

schváleniu Objednávateľom. Ak sa Objednávateľ do 3 dni od prevzatia harmonogramu 

prác k tomuto harmonogramu nevyjadrí má sa za to, že so Zhotoviteľom predloženým 

harmonogramom prác súhlasí. 

3. Zhotoviteľ je povinný vyčistiť stavbu a odovzdať ju Objednávateľovi v lehote 5 dní po 

ukončení zhotovenia Diela. 

Článok 3 
Cena za Dielo 

 

1. Za Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté Dielo, riadne zhotovené podľa 

priloženej projektovej dokumentácie a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 

zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi cenu, dohodnutú podľa ust. § 546 ods. 1 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako maximálnu 

cenu, doloženú predloženým rozpočtom Zhotoviteľa, ktorý tvorí súčasť tejto Zmluvy. 

 

Cena Diela bez DPH:  

z čoho DPH (20%)  

Celková cena Diela s DPH:  

slovom: ............................................................................................... EUR a ... centov 

 

2. V cene zhotovenia Diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, 

stráženie, údržbu, vypratanie a vyčistenie staveniska Zhotoviteľom, prípadné práce 

v noci, v dňoch pracovného voľna a v nadčasoch, poistenie Diela v čase jeho realizácie, 

ako aj všetky nepriame náklady potrebné na plnenia Diela. 

3. K zmene dohodnutej výšky ceny uvedenej pod bodom 1. môže dôjsť len v prípade 

písomne odsúhlasenej zmeny rozsahu stavebných prác, dokladovanej  položkovitým 

rozpočtom. Tieto zmeny je možné vykonať len na základe písomného súhlasu 

Objednávateľa, Zhotoviteľa a poskytovateľa nenávratného finančného prostriedku pre 

realizáciu projektu „Chladený sklad zemiakov v Poľnohospodárskom družstve so 

sídlom v Novom Živote“. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na prípadnej zmene ceny diela z nasledujúcich dôvodov: 

a) ak bude Objednávateľ žiadať práce naviac, ktoré nie sú obsiahnuté v rozpočte 

nákladov na realizáciu Diela, 

b) ak na žiadosť Objednávateľa bude uplatnený iný, kvalitatívne vyšší druh materiálu 

alebo iné riešenie oproti tomu, ktoré je dohodnuté v rozpočte, 

c) zmeny zákonného predpisu ohľadom DPH, dovoznej prirážky, cla alebo iných 

zákonných predpisov, ak bude mať táto zmena vplyv na dodávky materiálov a prác. 

5. Všetky dodatky tejto Zmluvy musia byť očíslované vzostupným radom, pričom pre ich 

platnosť a účinnosť platia obdobné podmienky ako pre platnosť a účinnosť tejto 

Zmluvy 
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Článok 4 
Platobné podmienky 

 

1. Predkladanie faktúr zhotoviteľa je v dvojmesačných intervaloch až do doby ukončenia 

Diela. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu a musí obsahovať: 

a) presné označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa Diela, ich sídlo, adresa, IČO a IČ 

DPH, 

b) označenie „faktúra" a jej číslo, 

c) číslo Zmluvy a deň podpisu Zmluvy, 

d) predmet plnenia a deň jeho splnenia, 

e) deň odoslania a lehotu splatností faktúry, 

f) označenia peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa, na ktorý treba previesť úhradu 

faktúry, 

g) zástupcom Objednávateľa potvrdený preberací protokol, 

h) celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH, ktoré nesmú byť v rozopre 

s článkom 3, 

i) právna forma, označenie registra a číslo zápisu Zhotoviteľa, 

j) podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa. 

2. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými právnym 

predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, má Objednávateľ právo vrátiť ju do termínu 

splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie resp. doplnenie. Oprávneným vrátením 

faktúry sa preruší lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa 

doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 

3. Po uhradení konečnej fakturovanej sumy podľa čl. 3 odst.1 Zhotoviteľovi prechádza 

vlastnícke právo k dielu zo Zhotoviteľa na Objednávateľa.. 

4. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi zálohovú platbu. 

Článok 5 
Odovzdanie Diela 

 

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie Diela Objednávateľa písomne, najmenej 5 pracovných 

dní vopred po splnení podmienky uvedenej v ods. 1. článku 1 tejto Zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať, ak Dielo spĺňa kvalitatívne a technické normy 

v zmysle tejto Zmluvy.  

3. O odovzdávaní Diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav Diela 

v čase jeho prevzatia Objednávateľom. Súčasťou preberacieho protokolu je aj výkaz 

vykonaných prác a dodávok. Zhotoviteľ môže do výkazu vykonaných prác a dodávok 

zahrnúť len tie položky rozpočtu ( podľa článku 1. bod 2), ku ktorým preukáže prechod 

vlastníckych práv na Zhotoviteľa alebo preukáže iný spôsob vysporiadania zmluvných 

vzťahov so subdodávateľom dodávateľom práce a dodávateľmi služieb a tovarov.  

4. Vady Diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí Objednávateľ špecifikovať 

Zhotoviteľovi v zápise o prevzatí a navrhnúť lehoty na ich odstránenie. 
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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 v zmysle ods. 1, čl. 8 tejto Zmluvy. 

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 6 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

tejto Zmluvy, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bude vyhotovený v 

 kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým normám a rozpočtu, vzťahujúcich sa na 

vykonanie Diela ako celku. Drobné odchýlky od rozpočtu, ktoré nemenia prijaté 

riešenie ani nezvyšujú cenu Diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň 

súhlasným zápisom zmluvných strán v stavebnom denníku. 

2. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady počas záručnej doby do dohodnutého termínu ani po 

písomnej výzve, Objednávateľ zabezpečí odstránenie vady iným subjektom na náklady 

Zhotoviteľa.  

3. 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 odstránenie do 

10 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Objednávateľom. 

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela počas záručnej doby má Objednávateľ 

právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne a bezodkladne odstrániť vady. 

5. Objednávateľ je povinný reklamáciu uplatniť písomnou formou bezodkladne po zistení 

vady a Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstraňovaniu vád najneskôr do 5 dní od 

doručenia od oznámenia a v naliehavých prípadoch do 24 hodín. Naliehavým prípadom 

pre účel tejto Zmluvy je taká vada ktorá podstatným spôsobom ohrozuje majetok 

Objednávateľa a bezpečnosť užívateľov Diela. Spôsob doručenia oznámenia 

v naliehavých prípadoch môže byť zabezpečený doporučenou listovou zásielkou, 

kuriérom alebo elektronicky. V prípade, že Zhotoviteľ nepristúpi k odstráneniu vady, 

môže vadu odstrániť Objednávateľ na vlastné náklady a požadovať úhradu týchto 

nákladov zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že Zhotoviteľ neuhradí náklady 

Objednávateľa pri odstraňovaní zistených vád na základe jeho výzvy s dobou splatnosti 

14 dní od doručenia výzvy, Objednávateľ si voči Zhotoviteľovi uplatní sankciu vo 

výške 0,05% z takto vynaložených nákladov za každý deň meškania úhrady zo strany 

Zhotoviteľa.  
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6. Záručná doba je v zmysle Zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z., §12 Kvalita 

verejnej práce, ods. 1, písm. b), bod 4 na päť rokov pre stavebnú časť verejnej práce. 

Záručná doba na dodané technológie je dva roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa 

protokolárneho odovzdania Diela Objednávateľovi.  

7. 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 

a subdodávateľmi dodávateľa počas realizácie Diela. 

Článok 7 
Podmienky vykonania Diela 

 

1. Objednávateľ na realizáciu Diela neposkytuje zálohu alebo inú formu preddavkoej 

platby. Zhotoviteľ vykoná Dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je, ako on aj jeho subdodávatelia, oprávnený vykonávať 

činnosť podľa článku 1 tejto Zmluvy a je pre ňu v plnom rozsahu náležite 

kvalifikovaný. 

3. V prípade, že výška subdodávky bude viac ako 30% nákladov na vykonanie Diela je 

Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi s uvedením: plného 

obchodného názvu, adresu sídla, IČO, meno/priezvisko/tituly štatutára a zodpovednej 

osoby / stavbyvedúceho subdodávateľa a zoznam činností vykonávaných 

subdodávateľom na zhotovení Diela. 

4. Zhotoviteľ vo vzťahu k subdodávateľom je povinný: 

a) bezodkladne poskytnúť na žiadosť Objednávateľa v písomnej forme zoznam 

všetkých subdodávateľov s uvedením druhu a rozsahu nimi vykonávaných prác, 

b) okamžite odstraňovať porušenie povinnosti subdodávateľa, odstrániť z toho 

vyplývajúce dôsledky, vrátane, ak je to vhodné, výmenou subdodávateľa, ktorý 

porušil svoje povinnosti;  

c) v plnom rozsahu vyplácať subdodávateľov za všetky subdodávateľské služby a bude 

uhrádzať akékoľvek dodatočné náklady súvisiace so subdodávateľskými vzťahmi, 

v prípade, že tieto náklady neboli medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom vopred 

dohodnuté a písomne potvrdené (minimálne zápisom v Stavebnom denníku), pričom 

všetky časti Diela, ktoré budú plnené formou subdodávok, budú zhotovované na 

výlučné náklady Zhotoviteľa a na jeho nebezpečenstvo. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v najlepšej kvalite, zo správneho materiálu a 

vhodnou technológiou v plnom súlade s dohodnutými podmienkami, platnými normami  

a právnymi predpismi. 

6. Zariadenie staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ sám na vlastné náklady. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie zariadenia staveniska. Na stavenisko 

môžu vstupovať iba poverení pracovníci Objednávateľa.  
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8. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku a v priestoroch, po ktorých sa pohybuje 

zachovávať čistotu a poriadok, odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty 

vzniknuté vykonaním prác.  

9. 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. Zhotoviteľ v plnom rozsahu 

zodpovedá za požiarnu ochranu Diela a bude dodržiavať požiarne a ostatné platné 

predpisy v areáli staveniska.  

10. Zhotoviteľ v zmysle rozsahu Diela a počas doby jeho plnenia preberá na seba 

povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, ako aj technické normy súvisiace 

s Dielom so zreteľom na všetky pracovné činnosti v zmysle predmetu Zmluvy.  

11. Zhotoviteľ pre zabezpečenie kvality zhotoveného diela pre dodávku betónových zmesi 

do konštrukčných vrstiev diela použije technické zariadenie pre dodávku betónových 

zmesí (výrobňa – betonárka) nepresahujúcu čas spracovania betónovej zmesi 

deklarovanej výrobcom.  

12. Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie majetku, zranenia 

osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas alebo ako následok vykonávania prác v rámci 

tejto Zmluvy. Objednávateľ zabezpečí pre Zhotoviteľa možnosť napojenia na odber 

elektrickej energie a úžitkovej vody za úhradu. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 7 dní po 

skončení Diela vypratať stavenisko, upratať ho a protokolárne ho odovzdať 

Objednávateľovi. 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré 

majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak 

sa Objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ 

pokračovať v prácach. Ak Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie  týchto 

prác a nedostavil sa a nevykonal kontrolu na základe výzvy Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ 

povinný toto odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa, inak na svoje vlastné 

náklady. 

14. Objednávateľ je oprávnený bezplatne požadovať od Zhotoviteľa vzorky používaných 

materiálov a oprávnenia na vykonávanie špecializovaných prác pred tým, ako tieto 

budú zabudované alebo vykonané. Objednávateľ je oprávnený rozhodnúť o zmene 

týchto materiálov a špecializovaných prác, ak má technicky a ekonomicky výhodnejšie 

riešenie. 

15. Odborné stavebné činnosti a technologické postupy, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 

s náležitou starostlivosťou a odbornosťou, v súlade s platnými STN normami, pritom 

bude dodržiavať oprávnené pokyny Objednávateľa v súlade s jeho záujmami, ktorého 

pokyny a záujmy budú realizované a chránené prostredníctvom stavebného dozoru 

Objednávateľa. 

16. Pokiaľ v priebehu vykonávania prác Zhotoviteľ zistí, že je potrebné vykonať väčší 

rozsah prác ako bolo dohodnuté, musí túto skutočnosť bezodkladne oznámiť 

Objednávateľovi, ktorý je povinný písomne potvrdiť či súhlasí s navŕšeným rozsahom 

prác a v tomto prípade dôjde aj k zmene dohodnutej ceny a termínu vykonania Diela 
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v súlade s podmienkami na zmenu ceny uvedenými v tejto zmluve. Akékoľvek zmeny 

zrealizované Zhotoviteľom mimo tohto postupu znáša Zhotoviteľ na vlastné náklady. 

17. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska Objednávateľom až 

do odstránenia prípadných vád Stavebný denník. Ten musí byť uložený u 

stavbyvedúceho na prístupnom mieste a Objednávateľ má možnosť kedykoľvek doňho 

nahliadnuť. 

18. Objednávateľ môže počas realizácie Diela zvolať kontrolné dni k realizácii Diela 

z ktorých je vedený zápis so záznamom v Stavebnom denníku. Objednávateľ môže 

zvolať kontrolný deň aj na vyžiadanie Zhotoviteľa Diela. 

19. Stavebno-technický dozor bude vykonávať zástupca Objednávateľa, ktorý je oprávnený 

a povinný kontrolovať, usmerňovať a preberať práce vykonané Zhotoviteľom. Jeho 

meno oznámi Objednávateľ pri preberaní staveniska. O termíne ukončenia prác, ktoré 

sa stanú ďalším výkonom neprístupné, oboznámi Zhotoviteľ stavebno-technického 

zástupcu Objednávateľa formou zápisu v Stavebnom denníku. 

20. Objednávateľ je oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu ak je 

ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie osôb pracujúcich na stavbe alebo na diele, 

alebo ak hrozia iné vážne škody. Súčasne je o tom povinný vykonať zápis do 

Stavebného denníka. Zmluvné strany dohodnú predĺženie termínu plnenia o dobu nutnú 

na prekonanie dôsledkov dočasného zastavenia prác nezavineného Zhotoviteľom, a to 

najmenej o dobu, po ktorú boli práce dočasne zastavené.  

Článok 8 
Zmluvné pokuty 

 

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách: 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia 

Diela podľa  čl. 2 ods. 1 Zmluvy uhradí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z ceny Diela za každý deň omeškania. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že pri omeškaní so zaplatením jednotlivých faktúr zaplatí 

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z dlžnej čiastky za každý deň 

omeškania. 

3. Objednávateľ nebude v meškaní zaplatení faktúry zhotoviteľa v prípade, že 

poskytovateľ NFP počas kontroly úplnosti faktúry zhotoviteľa a jej príloh zistí 

nedostatky v zhotoviteľom predloženej dokumentácii. 

Článok 9 
Odstúpenie od Zmluvy 

 

1. Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy 

podľa tohto článku Zmluvy. 

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy z dôvodov uvedených v tejto Zmluve ako 

aj z dôvodu, ak sa po uzatvorení Zmluvy zmení jej základný účel v dôsledku podstatnej 
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zmeny okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená, alebo v prípade vyššej moci, 

ktorej dôsledky trvajú dlhšie ako 30 dní.  

3. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade závažného porušenia Zmluvy 

Objednávateľom. Za závažné porušenie Zmluvy Objednávateľom sa považuje najmä: 

a) objednávateľ neposkytne súčinnosť v zmysle Zmluvy, 

b) objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúr podľa čl.4, bod 1,  

c) vyhlásenie, správanie alebo konanie Objednávateľa, ktoré je spôsobilé poškodiť 

dobré meno alebo podnikateľskú dôveryhodnosť Zhotoviteľa.   

4. V prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy podľa bodu 2. tohto článku Zmluvy 

alebo v prípade odstúpenia Zhotoviteľa od Zmluvy podľa bodu.3. tohto článku Zmluvy, 

Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v mieste plnenia a 

ku dňu odstúpenia od Zmluvy.  

5. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda právne účinky dňom doručenia druhej zmluvnej 

strane, a týmto dňom Zmluva zaniká, pokiaľ v odstúpení od Zmluvy nie je uvedený iný 

dátum. Odstúpenie od Zmluvy teda nemá vplyv na zaplatenie zmluvnej pokuty ani na 

náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy.  

Článok 10 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Projekt je realizovaný podľa podmienok poskytnutia nenávratného finančného 

príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka pre opatrenie č. 4 – Investície do 

hmotného majetku, 4.1 – Podpora investície do poľnohospodárskych podnikov, výzva 

č. 41/PRV/2019 pre oblasť - Skladovacie kapacity a pozberová úprava zo dňa 

01.07.2019. 

2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že nenávratný finančný prostriedok, ktorý slúži na úhradu 

stavebných nákladov projektu „Chladený sklad zemiakov v Poľnohospodárskom 

družstve so sídlom v Novom Živote“, a to aj každá jeho časť sú finančným 

prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia 

týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcii za porušenie finančnej 

disciplíny sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 

528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva 

v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 440/2000 Z. z. o správach 

finančnej kontroly v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov).  

3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 

s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa 

nenávratného finančného prostriedku, jeho orgánom alebo ním poverenou treťou 

osobou. Osobám vykonávajúcim kontrolu/audit/overovanie musí poskytnúť súčinnosť 

a všetka dokumentácia, ktorá má súvis s predmetom kontroly/auditu/overovania 
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súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti 

a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku zo strany 

poskytovateľa nenávratného finančného prostriedku. 

4. Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

Príslušný súd na riešenie právnych náležitostí je súd podľa sídla Objednávateľa. 

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

6. Nadobudnutiu účinnosti tejto Zmluvy v zmysle čl. 10, ods.8 predchádza schválenie 

žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku na podporu projektu 

Objednávateľa „Chladený sklad zemiakov v Poľnohospodárskom družstve so sídlom 

v Novom Živote“ zo strany poskytovateľa nenávratného finančného prostriedku, 

ktorým je Poľnohospodárska platobná agentúra v rámci Operačného programu Program 

rozvoja vidieka v SR 2014 až 2020 a podpísanie a nadobudnutie účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku medzi Objednávateľom 

a poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku. 

7. V prípade, že nedôjde k naplneniu skutočností uvedených v čl.10, bod.6. nie je možné 

pristúpiť k nadobudnutiu účinnosti tejto Zmluvy ak sa zmluvné strany nedohodnú inak 

písomným dodatkom k tejto Zmluve. Objednávateľ si týmto vyhradzuje právo odstúpiť 

od tejto Zmluvy po nadobudnutí jej platnosti v zmysle čl. 10, ods. 5 pred nadobudnutím 

jej účinnosti, bez akýchkoľvek finančných alebo vecných náhrad Zhotoviteľovi. 

8. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na 

internetovej stránke Objednávateľa. 

9. Túto Zmluvu po nadobudnutí jej účinnosti je možné meniť a dopĺňať iba formou 

písomných dodatkov k tejto zmluve, schválených a podpísaných štatutárnymi 

zástupcami zmluvných strán. Podpisu písomných dodatkov musí predchádzať ich 

schválenie poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku, ak sa zmena týka 

rozpočtu  realizácie Diela a rozsahu plnenia premetu Zmluvy. 

10. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží  

Objednávateľ a jedno Zhotoviteľ. 

11. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred podpísaním riadne prečítali, 

že bola uzatvorená podľa ich vážnej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni 

ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

12. Ako prejav svojej vôle, potvrdzujú zmluvné strany túto Zmluvu svojimi podpismi. 

13. Prílohy: 

1. Rozpočet diela – krycí list, rekapitulácia a položkový nacenený výkaz výmer 

2. Stavebná projektová dokumentácia Diela na CD/DVD 

3. Výpisy z OR SR kupujúceho  a predávajúceho 

4. ........... 
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Zhotoviteľ                                                                                   Objednávateľ 

V ........................ dňa ........................  V ....................., dňa ...........  
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PRÍLOHA Č. 4 – REFERENCIA UCHÁDZAČA - FORMULÁR  

 

 

 

REFERENCIA 

Identifikačné údaje 

zhotoviteľa 
  

Kontaktná osoba zhotoviteľa 

poverená poskytnutím 

informácií + kontakt 

  

Identifikačné údaje 

objednávateľa (investora) 
  

Kontaktná osoba 

objednávateľa (investora) 

poverená poskytnutím 

informácií + kontakt   

Stavba na základe zmluvy o 

dielo č.   

Miesto stavby 
  

Cena diela v EUR bez DPH 
  

Cena diela v EUR s DPH 
  

TERMÍN USKUTOČNENIA 

PRÁC                                                

1.  termín začatia a termín 

ukončenia prác                                                                                                                                                 

2. zmluvný termín / skutočný 

termín 

  

Dôvod rozdielu zmluvného a 

skutočného termínu 
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Charakteristika stavby 

(stručný opis) 
  

Potvrdenie /Vyjadrenie 

objednávateľa (investora) s 

podpisom a pečiatkou*   

          
          

V  dňa           

          

podpis a pečiatka* štatutárneho zástupcu 

(uchádzača)         
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Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie uchádzača - fyzická osoba 

 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača - fyzická osoba 

 
Obchodné meno uchádzača: 

 

Miesto podnikania: 

 

IČO: 

 

  

Ako auchádzač k zákazke na dodanie zákazky „zákazky „Komplexná obnova stavebného 

objektu Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Novom Živote na chladený sklad 

zemiakov“ obstarávateľa Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote, 930 38 

Nový Život 97, IČO: 00 191 604 

 

čestne vyhlasujem, 

že ku dňu predkladania ponuky 

 

- nebolo na majetok v mojom vlastníctve začaté konkurzné konanie, začaté 

reštrukturalizačné konanie, začaté oddlženie, nebol na majetok v mojom vlastníctve 

podaný návrh na začatie súdneho výkonu rozhodnutia alebo návrh na začatie 

exekučného konania alebo začatá dobrovoľná dražba, 

 

- neporušujem ani som neporušoval/a zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

- nebol/a som právoplatne odsúdený/á za trestný čin podvodu, trestný čin korupcie, 

trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný 

čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a 

podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo 

podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti 

na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin súvisiaci 

s využívaním detskej práce, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s 

podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 
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- nemám nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov 

na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 

- nemám daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

 

Nedopustil/a som sa:  

 

a) v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného 

prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, 

za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ 

preukázať, 

 

b) v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže 

verejný obstarávateľ preukázať. 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                

Meno, priezvisko a podpis 
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Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie uchádzača - právnická osoba 

 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača - právnická osoba 

 
 

Obchodné meno: 

 

Sídlo: 

 

IČO: 

 

(ďalej len „Spoločnosť“) 

 

Zastúpená:  (uviesť mená a funkcie členov štatutárneho orgánu, ktorí vyhlásenie podpisujú) 

 

Spoločnosť ako uchádzač k zákazke na dodanie zákazky „Komplexná obnova stavebného 

objektu Poľnohospodárskeho družstva so sídlom v Novom Živote na chladený sklad 

zemiakov“  obstarávateľa Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Novom Živote, 930 38 

Nový Život 97, IČO: 00 191 604 

 

čestne vyhlasuje, 

 

že ku dňu predkladania ponuky  

 

- nebolo na majetok Spoločnosti začaté konkurzné konanie, začaté reštrukturalizačné 

konanie, Spoločnosť nevstúpila do likvidácie, nebol na majetok Spoločnosti podaný 

návrh na začatie súdneho výkonu rozhodnutia alebo návrh na začatie exekučného 

konania alebo začatá dobrovoľná dražba,  

 

- Spoločnosť neporušila ani neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho 

zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 

- Spoločnosť nebola právoplatne odsúdená za trestný čin podvodu, trestný čin 

korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, 

trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a 

podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo 

podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti 
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na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi alebo trestný čin súvisiaci 

s využívaním detskej práce, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s 

podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 

- Spoločnosť nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a 

príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,  

 

- Spoločnosť nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 

- Spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu, 

 

- Spoločnosť sa nedopustila v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo 

preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v 

oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva 

podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré 

dokáže verejný obstarávateľ preukázať, 

 

- Spoločnosť sa nedopustila v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo 

preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných 

povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať. 

-  

 

 

 

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

                                                                                                                                                   

 

 Podpis štatutárneho orgánu, odtlačok pečiatky 

 

 

 

 

 

 


