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sp.zn.:  

 
Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:     
     
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. 
Sídlo:     Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová 
Zastúpenie:    Jozef Petrík, konateľ 
IČO:     363 151 09 
Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Ondrejíčková,  

Mestský úrad Nemšová, 1. poschodie 
tel.: 0917/867622,  
e-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk 

Zápis:    Obch. register Okr. súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro, vl.č.: 12293/R 
(ďalej v týchto podkladoch  aj  „verejný obstarávateľ“ alebo „obstarávateľ“) 

 
 

 
 

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  
zadávaná postupom zadávania  

podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102  
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
 

STAVEBNÉ PRÁCE 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 
„OPRAVA AREÁLU VONKAJŠIEHO KÚPALISKA NEMŠOVÁ“ 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 

 
 
 
 

V Nemšovej, dňa 19.11.2015        .............……………………….…… 
                                     Jozef Petrík 

                   konateľ 
 

 
Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:  

 
 
 
 

V Trenčíne, dňa 19.11.2015           ..............…………………………… 
               JUDr. Katarína Mrázová   

osoba zabezpečujúca proces VO  
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A.1  POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

 
 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov:  
 
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.  
Sídlo:     Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová 
Zastúpenie:    Jozef Petrík, konateľ 
IČO:     363 151 09 
Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Ondrejíčková,  

Mestský úrad Nemšová, 1. poschodie 
tel.: 0917/867622,  
e-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk 

 
 

Kontaktné miesto pre doručovanie akejkoľvek korešpondencie (napr. 
žiadostí o vysvetlenie) ako aj pre predkladanie ponúk:    

Mesto Nemšová (Mestský úrad Nemšová), Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. 
Kontaktná osoba: Ing. Andrea Ondrejíčková (1. poschodie MsÚ, tel.: 0917/867622,  
032/6509639, e-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk) 

 
Kontaktné osoby:    
- Ing. Andrea Ondrejíčková, Mestský úrad Nemšová, 1. poschodie, tel.: 0917/867622, 

0326509639, e-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk – za vydávanie podkladov 
a za opis predmetu zákazky, 

- JUDr. Katarína Mrázová, tel.: 0905/834056, e-mail: katka.mrazova@gmail.com –  
za verejné obstarávanie 

  
2 Predmet obstarávania 

 
2.1 Predmetom zákazky je uskutočnenie  stavebných prác – spočívajúcich v  

rekonštrukcii/stavebných úpravách areálu letného kúpaliska v Nemšovej 
smerujúcich k modernizácii existujúcich stavebných a prevádzkových objektov a to 
v rozsahu a za podmienok podľa projektovej dokumentácie: „OPRAVA AREÁLU 
VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ NEMŠOVÁ - ÚPRAVA“, zák. č. 0128-003-000, arch. 
č.: HP4-9-66702, z 08/2015, spracovanej projektantom: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-
Místek a.s., divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, 686 11, Uherské 
Hradiště, ktorá tvorí prílohu k súťažným podkladom.  

 
Stručný opis prác: V súčasnom areáli dôjde k nasledujúcim úpravám : Existujúce 
spevnené plochy okolo bazénov a prístupové chodníky budú odstránené a 
nahradené novými, vykonanými zo zámkovej dlažby. Z existujúceho 
železobetónového bazénového telesa bude odstránená bazénová fólia a bude do 
neho vložený nový nerezový bazén (viacúčelový so širokou šmykľavkou). 
Existujúce technologické strojovne budú zrekonštruované a bazénová technológia 
bude nahradená novou.  

mailto:andrea.ondrejickova@nemsova.sk
mailto:andrea.ondrejickova@nemsova.sk
mailto:andrea.ondrejickova@nemsova.sk


Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.                                                                          „OPRAVA AREÁLU VONKAJŠIEHO KÚPALISKA NEMŠOVÁ“ 

Strana | 5  

 

Dôjde k úpravám a doplneniam areálových rozvodov (silnoprúd, kanalizácia, 
vodovod, bazénové rozvody, teplovod..).  

 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii. 
 
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.  

 
Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady. 

 
  Kód predmetu zákazky z CPV:  
 

Hlavný predmet 
 
 

Hlavný slovník:  
45212221-1 Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách 

 
Doplňujúce predmety 
43324100-1 Zariadenia pre bazény 

45212212-5 Stavebné práce na stavbe bazénov 

45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 

45212210-1 
Stavebné práce na objektoch jednoúčelových športových 
zariadení 

 
 

    2.2 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť  B.1 Opis predmetu 
obstarávania. 

 

2.3   Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  912.294,- EUR. 
 

V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná 
hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom (bez DPH), môže verejný 
obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju. 

 
3   Komplexnosť dodávky 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Nie je teda prípustné predloženie 
ponuky len na časť zákazky. 

 
 

4   Zdroj finančných prostriedkov 
 
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.  

 
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba za 
predmet zákazky sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej 
faktúry a následných splátok v zmysle dohody o splátkovom kalendári.  
  

Zhotoviteľ (t. z. úspešný uchádzač) bude predmet zákazky fakturovať nasledovne: 
a) Zhotoviteľ (t. z. úspešný uchádzač) bude predmet zákazky fakturovať až po riadnom 

zhotovení celého diela (t. z. až po ukončení celého plnenia tejto zákazky, po dodaní 
všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác a po 
odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov), kedy vystaví prvú faktúru na 
90% z ceny diela. Podkladom pre vystavenie prvej faktúry bude súpis všetkých, 
skutočne uskutočnených prác a príp. dodaných tovarov potvrdený oprávneným 
zástupcom objednávateľa (verejného obstarávateľa), prípadne stavebným dozorom 
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objednávateľa (verejného obstarávateľa) a fotokópia protokolu (zápisu) 
o odovzdaní/prevzatí diela podpísaná objednávateľom, 

b) Následne po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené 
užívanie celého diela zhotoviteľ  vystaví a doručí druhú faktúru objednávateľovi a to 
do 15 dní po dni, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, 
ktorým bude povolené užívanie celého diela a to na zvyšných 10% z ceny diela. 
Podkladom pre vystavenie druhej faktúry bude fotokópia právoplatného 
kolaudačného povolenia na dielo. 

 
Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu verejného obstarávateľa – objednávateľa 
v prospech účtu uchádzača - zhotoviteľa uvedeného v zmluve alebo riadne oznámeného 
verejnému obstarávateľovi (pokiaľ bola úhrada vykonaná v správnej výške). 
 
Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej 
republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti,  objednávateľ  (verejný 
obstarávateľ) je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi  (úspešnému uchádzačovi) na doplnenie. 
V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi (verejnému obstarávateľovi).  
 

5.  Zmluva 
5.1   S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo podľa § 536 a nasl.  zákona 

č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov a podľa zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

 

5.2  Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného  predmetu 
zákazky tvorí časť B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, B1 Opis 
predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny. 

 
6.   Miesto a termín dodania predmetu obstarávania 

Miesto dodania predmetu obstarávania je: k. ú. Nemšová, parcelné čísla pozemkov: 
1898/1, 1898/3, 1898/23, 1898/24, 1898/25, 1898/235, 1898/236, 1898/237. Podrobnosti 
sú uvedené v projektovej dokumentácii. 

 NUTS kód: 
   SK022 - Trenčiansky kraj 
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač zhotovil predmet zákazky 
v termínoch: 
 

Etapa Termín 

Odovzdanie staveniska: 
 

Najneskôr do 2 pracovných dní po dni, v ktorom 
nadobudne účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom  

Začatie prác: V deň odovzdania staveniska 

Kompletné ukončenie prác 
a odovzdanie a skolaudovanie 
diela: 

Najneskôr v lehote do 3 mesiacov  po dni 
odovzdania staveniska, avšak tak,  aby odovzdanie 
a skolaudovanie  stavby  bolo najneskôr do 
30.06.2016 

 
Úspešný uchádzač bude  zhotovovať dielo aj v súlade s harmonogramom výstavby 
postupu prác, ktorý vypracuje úspešný  uchádzač (v súlade s vyššie uvedenými 
termínmi) a ktorý bude  neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo uzavretej medzi 
verejným obstarávateľom a uchádzačom ako príloha č.2.  

https://iszu.uvo.gov.sk/Form?y.Type=NM02&y.ComponentId=13638229
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Pozn.: V prípade, ak by bola zmluva uzavretá v termíne neskoršom ako 30.03.2016, čo 
sa ale nepredpokladá, zhotoviteľ upraví harmonogram tak, aby zohľadňoval to, aby 
odovzdanie a skolaudovanie  stavby  bolo najneskôr do 30.06.2016. 
 
Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy uvedenom v časti B.3 týchto podkladov. 

 
7   Oprávnený uchádzač – skupina dodávateľov 

7.1 Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní 
v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. V prípade prijatia súťažnej ponuky skupiny 
dodávateľov nebude verejný obstarávateľ vyžadovať od tejto skupiny, aby vytvorili 
právnu formu v zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní 
spoločne a nerozdielne. 

 
7.2 V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak skupina 

dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste, ktorý 
bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste 
zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude 
verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny 
v celom procese tohto verejného obstarávania, resp. uvedú adresu, na ktorú bude 
verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.). 
Verejný obstarávateľ bude teda komunikovať len s určeným členom a nie so všetkými 
členmi skupiny. Odporúčaný vzor tohto vyhlásenia a plnej moci je uvedený v prílohe 
k tejto časti podkladov. 

 
7.3 V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 31 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač 
- skupina bude podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny 
dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého 
člena skupiny dodávateľov samostatne. V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva 
bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať 
zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál 
alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo 
vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom (stačí vyplniť tento údaj vo 
vzore vyhlásenia o vytvorení skupiny a plnej moci, ktorý je uvedený v prílohe k tejto 
časti podkladov.). 

 
7.4 Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných 

užívateľov výhod sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov. 
 

8   Predloženie ponuky           
     8.1  Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom 

postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. 
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov. 

 
8.2  Uchádzač predloží ponuku (t. z. doručí v zmysle pokynov podľa týchto podkladov) 

v uzavretom obale podľa bodu 21 osobne (počas prevádzkových/úradných hodín  
uvedených v týchto podkladoch) alebo poštou na adresu uvedenú v bode 22.1  
a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.  

 
8.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa 

bodu 22.2 rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky v zmysle pokynov 
podľa týchto podkladov. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené 
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doručenie ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená v zmysle pokynov podľa 
týchto podkladov (nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). 

 
8.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 22.1, verejný 

obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a 
času prevzatia ponuky (zväčša na kópiu sprievodného listu uchádzača k ponuke). 

 
8.5 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa 

na predmet zákazky a náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky 
na predmet zákazky uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk k tejto zákazke a v 
súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky. 

 
9   Variantné riešenie 

9.1   Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
 

9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené 
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

10   Platnosť ponuky 
        10.1   Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.05.2016. 

 
10.2 V prípade, ak bude uplatnený revízny postup zo strany ktoréhokoľvek uchádzača, 

verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a prijať 
(uzavrieť) zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. Uchádzači sú v týchto  
prípadoch viazaní svojimi ponukami až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti. 

 
11   Náklady na ponuku 

11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

 

11.2 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po  
uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10 uchádzačom nevracajú. Zostávajú 
ako súčasť dokumentácie o tejto zákazke u verejného obstarávateľa. 

 
Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 
 

12   Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi, doručovanie 
12.1Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len “informácie”) medzi 

verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomnou formou. 
 

12.2 Pri poskytnutí informácií zo strany obstarávateľa, ale aj uchádzača elektronickou 
poštou alebo faxom (ďalej len “elektronické prostriedky”), tieto informácie sa doručia 
aj v listinnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými 
prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt tak, aby bola zaručená 
pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácii. V prípade, ak nebude 
v uvedenej lehote verejnému obstarávateľovi doručená informácia aj v listinnej 
forme, nemusí na informáciu zaslanú elektronickými prostriedkami verejný 
obstarávateľ prihliadať. 

 

12.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie v elektronickej podobe a informácie 
doručenej v listinnej forme je rozhodujúca listinná forma. 
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12.4.Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom 
a uchádzačom alebo záujemcom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov spája plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia 
o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu o správnom 
konaní - zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok). 

 
12.5 V súlade s § 155q ods. 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje 
verejný obstarávateľ, že v tejto zákazke bude postupovať v zmysle § 18 v znení 
účinnom do 31.10.2015.  

 
 
 

13   Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov 
13.1 V prípade potreby objasniť údaje uvedené v súťažných podkladoch alebo vo Výzve 

na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 12 požiadať 
o ich vysvetlenie na adrese:   
Mestský úrad Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová – do rúk Ing. 
Ondrejíčkovej. 

      Kontaktná osoba zodpovedná za vysvetľovanie súťažných podkladov:  
 JUDr. Katarína Mrázová, +421 905 834056, e-mail: katka.mrazova@gmail.com. 

 

13.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie podmienok uvedených v 
súťažných podkladoch alebo vo Výzve na predkladanie ponúk sa považuje 
požiadavka doručená v písomnej forme podľa bodu 13.1 a bodu 12 najneskôr do 
02.12.2015 do 14,00 hod.  

 
13.3 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na 

predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladov, predloženej zo strany 
ktoréhokoľvek uchádzača podľa bodu 12 a 13, sa poskytne súčasne všetkým 
záujemcom bezodkladne, najneskôr však do piatich pracovných dní od doručenia 
žiadosti o vysvetlenie. 

 
13.4 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom sledovať profil verejného obstarávateľa, 

kde v časti profilu týkajúcej sa tejto zákazky bude uverejňovať všetky relevantné 
informácie o tejto zákazke, vrátane odpovedí na každú požiadavku o vysvetlenie 
údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladov. 

 

14    Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky 
Obhliadka sa nebude uskutočňovať.  

 
Časť III. 

Príprava ponuky 
15   Jazyk ponuky 

15.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 
v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. 

 

15.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí 
predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do 
slovenského   jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov 
v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci  úradný preklad v slovenskom  
jazyku. 

 

mailto:mrazova@gmail.com
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16   Obsah ponuky 

16.1 Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať: 
16.1.1  vyhlásenie uchádzača (v prípade skupiny za všetkých členov skupiny - za 

každého samostatne) o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 
uvedených v ponuke (vzor čestného vyhlásenia nájdete v prílohe k tejto 
časti podkladov) pozn.: Vložiť do časti „Ostatné“, 

16.1.2  vyhlásenie uchádzača (v prípade skupiny za všetkých členov skupiny - za 
každého  samostatne) o tom, že súhlasí so súťažnými podmienkami 
a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok dodania 
predmetu obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy) (vzor čestného vyhlásenia 
nájdete v prílohe k tejto časti podkladov) pozn.: Vložiť do časti „Ostatné“,  

16.1.3   5x podpísanú Zmluvu o dielo, ktorej návrh je súčasťou týchto súťažných 
podkladov v časti B.3 a ku každému vyhotoveniu zmluvy bude priložená 
príloha č.1 ocenený výkaz výmer a príloha č.2 – harmonogram  (pozn.: 
Vložiť do časti „Kritériá“ a nezväzovať s inými časťami časti „Kritériá“) 
Na predloženom návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a v prípade, ak 
ho uchádzač nedodrží a bude trvať na jeho zmenách, bude ponuka tohto 
uchádzača vylúčená. Zmluvy musia byť podpísané uchádzačom, jeho 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača 
v záväzkových vzťahoch.  
V prípade, ak uchádzačom bude skupina  v zmysle § 31 zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
návrh zmluvy bude podpísaný oprávneným zástupcom každého 
z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy 
budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov samostatne. 
V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého 
člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu 
splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál 
alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa 
plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom 
(stačí vyplniť tento údaj vo vzore vyhlásenia o vytvorení skupiny a plnej 
moci, ktorý je uvedený v prílohe k tejto časti podkladov.) 

16.1.4 v prípade, ak ponuku predkladá skupina, bude súčasťou ponuky aj 
samostatný list – vyhlásenie podľa bodu 7.2 tejto časti týchto podkladov 
(odporúčaný vzor vyhlásenia nájdete v prílohe k tejto časti podkladov) 
pozn.: Vložiť do časti „Ostatné“, 

16.1.5 SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIA/KRITÉRIÍ 
určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk - ponuková cena 
uchádzača spolu s prílohou – kalkuláciou ponukovej ceny (v rozsahu 
ocenených výkazov-výmer z projektovej dokumentácie k tejto zákazke), 
ktorá  tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto samostatného súpisu návrhov na 
plnenie kritérií (vzor samostatného súpisu návrhov na plnenie kritéria/kritérií  
je uvedený v časti A.3 týchto podkladov (pozn.: Vložiť do časti „Kritériá“), 

16.1.6 doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa časti A.2 týchto 
podkladov - pozn.: Vložiť do časti „Ostatné“, 

16.1.7 dokumenty v elektronickej podobe na pamäťovom médiu (CD/DVD) podľa 
bodu 20.3 tejto časti podkladov - pozn.: Vložiť do časti „Ostatné“ pre 
doklady pre časť „Ostatné“ a do časti „Kritériá“ pre doklady pre časť 
„Kritériá“ (t. z. predkladajú sa min. 2 CD/DVD, pre každú časť ponuky 
jedno) – prosíme o to, aby bola zhoda medzi listinnou a elektronickou 
podobou ponuky! (okrem pečiatok a podpisov, ktoré sa anonymizujú 
– viď bod 20.3 tejto časti podkladov), 
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16.1.8 Čestné vyhlásenie o subdodávkach (vzor čestného vyhlásenia nájdete 
v prílohe k tejto časti podkladov). Podrobnosti o subdodávkach sú uvedené 
v bode 33 tejto časti podkladov  (pozn.: toto čestné vyhlásenie sa požaduje 
predložiť nasledovne:  
a) ak nebudete využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečíte sami, 

tak: Do časti „Ostatné“ vložte čestné vyhlásenie, v ktorom vyznačíte 
možnosť: a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím 
sám (prosím, dodržte text tohto vyhlásenia!, najmä kvôli podpisu 
vyhlásenia o pravidlách pre zmenu subdodávateľov počas trvania 
zmluvy) a do časti „Kritériá“ už nemusíme vkladať nič,  

b) ak budete využívať subdodávky a celé plnenie nezabezpečíte sami, 
tak: Do časti „Ostatné“ vložte čestné vyhlásenie, v ktorom vyznačíte 
možnosť b), vypíšte požadované údaje, ale neuvediete podiel zákazky, 
ktorý má uchádzač v úmysle zadať tretím osobám v % a ani v € bez 
DPH a následne do časti „Kritériá“ vložte toto čestné vyhlásenie opäť, 
tentokrát už aj s  uvedením podielu zákazky, ktorý má uchádzač v 
úmysle zadať tretím osobám v % a aj v € bez DPH). 

 
17   Splnenie podmienok účasti uchádzačov 

17.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa časti  A.2 Podmienky 
účasti uchádzačov  bude založené na posúdení splnenia:   
17.1.1 podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa §  100 a § 26 zákona 

o verejnom obstarávaní  a 
17.1.2 požadovaných podmienok účasti, týkajúcich sa:  

17.1.2.1 finančného alebo ekonomického postavenia,  
17.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača, 
17.1.2.3 zabezpečenia kvality a environmentálneho manažérstva, 
ak sú vyžadované. 
 

17.2 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa bodu 17.1 
sa bude posudzovať z dokladov a dokumentov predložených podľa požiadaviek 
uvedených v časti  A.2 Podmienky účasti uchádzačov. 

 

17.3 Všetky doklady a dokumenty požadované v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov 
musia byť súčasťou ponuky. Všetky dokumenty musia byť predložené verejnému 
obstarávateľovi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená kópia 
dokumentu (pokiaľ výslovne nie je určené inak). Verejný obstarávateľ vylúči z 
verejného obstarávania uchádzača, ak:  
a) nesplní podmienky účasti,  
b) predloží neplatné doklady,  
c) nepredloží po písomnej žiadosti podľa § 33 ods. 6 zákona o verejnom 
obstarávaní vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote 
alebo  
d) poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.  
 

17.4 Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich 
splnenie podmienok účasti musí byť zrejmé aj splnenie minimálnej úrovne 
požadovanej verejným obstarávateľom. 

 

18 Zábezpeka 
18.1 Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.  
 

19   Mena a ceny uvádzané v ponuke 
19.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SR č.18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
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19.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. Navrhovanú 
cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho 
ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého 
desatinného čísla je číslica 0. Ak určí jeho ponukovú cenu/ceny na viac desatinných 
miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle 
všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude 
zaokrúhľovať smerom nahor). (Jednotlivé ceny vo výkaze výmer (rozpočte) môžu 
byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena/ceny 
ktoré budú ako návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk musia byť určené 
najviac na 2 desatinné miesta). 

 

19.3 Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
19.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
19.3.2 výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,-  € DPH) a upozorní na túto 
skutočnosť, 
19.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 

20   Vyhotovenie ponuky 
20.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo 

tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.  
 

20.2. Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo Výzve na 
predkladanie ponúk a  v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke 
predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov alebo 
dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 

 
20.3. Uchádzač  predkladá verejnému obstarávateľovi  dokumenty v listinnej 

podobe a  predloží ich súčasne  aj v elektronickej podobe na pamäťovom 
médiu (CD/DVD), pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo obsahujú 
odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a 
priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia 
podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. Platí pre obe časti ponuky aj pre 
časť „Kritériá“ a aj pre časť „Ostatné“. 
Prosíme o to, aby bola zhoda medzi listinnou a elektronickou podobou 
ponuky (s výnimkou anonymizovaných podpisov a pečiatok)! 
 

20.4  Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť 
týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom 
"Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom 
"Ostatné".  

 
Časť IV. 

Predkladanie ponúk 
 

21   Označenie obalov ponúk 

21.1  Uchádzač ponuku predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú 
časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú  
slovom  „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú slovom 
„Ostatné“. 

Ponuka teda obsahuje dve časti:  

a) Časť: „Kritériá“: t. z. osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, týkajúcu sa 
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie  ponúk, označenú  slovom  „Kritériá“ 
(odporúča sa zapečatiť obal tejto časti). Sem uchádzač vloží: 
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aa)  samostatný súpis návrhov na plnenie kritéria/kritérií určených verejným 
obstarávateľom na hodnotenie ponúk - ponuková cena uchádzača 
a ocenený výkaz-výmer z projektovej dokumentácie. Vzor samostatného 
súpisu návrhov na plnenie kritérií je uvedený v časti A.3 týchto podkladov 

ab) Čestné vyhlásenie o subdodávkach podľa bodu 16.1.8 tejto časti 
podkladov - aj s  uvedením podielu zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle 
zadať tretím osobám v % a aj v € bez DPH), ak budete využívať 
subdodávky a celé plnenie nezabezpečíte sami 

ac)  5x podpísanú Zmluvu o dielo, ktorej návrh je súčasťou týchto súťažných 
podkladov v časti B.3 a ku každému vyhotoveniu zmluvy bude priložená 
príloha č.1 ocenený výkaz výmer a príloha č.2 – harmonogram – 
nezväzovať s ostatnými dokumentami v časti „Kritériá“, 

ad) doklady a dokumenty v elektronickej podobe na pamäťovom médiu 
(CD/DVD) podľa bodu 20.3 tejto časti podkladov - pre doklady, ktoré 
tvoria časť „Kritériá“ 

 

a 

 

b) Časť: „Ostatné“: t. z. osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky, označenú 
slovom „Ostatné“ (obsahuje ostatné doklady a dokumenty – napr. doklady 
podľa bodu 16 tejto časti ponuky - okrem dokladov, ktoré majú byť predložené  
v časti “Kritériá“ – napr. samostatného súpisu návrhov na plnenie kritéria/kritérií 
a oceneného výkazu - výmer, a pod.) (odporúča sa zapečatiť obal tejto časti), 
pričom treba predložiť doklady a dokumenty aj v elektronickej podobe na 
pamäťovom médiu (CD/DVD) podľa bodu 20.3 tejto časti podkladov - pre 
doklady, ktoré tvoria časť „Ostatné“ 

 

pričom  obe tieto časti uchádzač vloží do jedného, spoločného nepriehľadného 
obalu. Obal musí byť riadne uzavretý a zabezpečený proti svojvoľnému otvoreniu 
(odporúča sa zapečatiť obal celej ponuky). 

 

Nezabudnite každú časť ponuky označiť príslušným označením:  

a) slovom  „Kritériá“ označte  Časť: „Kritériá“ a 

b) slovom „Ostatné“ označte Časť: „Ostatné“. 

 

Odporúča sa všetky doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky – Časť „Ostatné“ 
zviazať do jedného celku tak, aby nebolo možné z tohto celku žiaden doklad alebo 
dokument vybrať, príp. do tohto celku dokumenty alebo doklady vkladať (napr. 
použitím väzby, ktorá sa nebude dať bez poškodenia rozobrať). Všetky listy 
a dokumenty tvoriace obsah ponuky – Časť „Ostatné“ sa odporúča očíslovať (od 
čísla 1). Toto opatrenie má zabrániť obvineniu verejného  obstarávateľa 
uchádzačom zo straty dokladu príp. dokumentu, ktorý podľa uchádzača bol 
súčasťou jeho ponuky (nie je však povinné, ide len o odporúčanie). V prípade, ak 
Časť „Kritériá“ obsahuje tiež viac strán, odporúčame obdobne postupovať pri 
zviazaní a číslovaní aj tejto časti ponuky (pozor, zmluvy o dielo a ich prílohy 
nezväzujte s ostatnými dokumentami v časti „Kritériá“; zmluvy musia byť 
samostatné!).  
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21.2 Obal ponuky (t. z. obal celej ponuky, vo vnútri ktorého sa nachádzajú dva 
samostatné obaly - jeden obal pre  Časť: „Kritériá“  a jeden obal pre Časť: 
„Ostatné“) musí obsahovať nasledovné údaje:   
21.2.1  adresu uvedenú v bode 22.1 tejto časti podkladov, 
21.2.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla alebo miesta 

podnikania), v prípade účasti skupiny, na obálke bude uvedená adresa (t. z. 
názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania toho 
člena skupiny, ktorého si členovia skupiny určili na komunikáciu 
s obstarávateľom v zmysle bodu 7.2 tejto časti podkladov). Na obálke bude 
súčasne aj označenie: „SKUPINA“ a súčasne budú na obálke uvedené názvy 
alebo obchodné mená všetkých členov skupiny. 

21.2.3 označenie “súťaž - neotvárať”, 
21.2.4 označenie heslom zákazky:  

„OPRAVA AREÁLU VONKAJŠIEHO KÚPALISKA NEMŠOVÁ“ 
           21.2.5 označenie: „do rúk p. prednostky“. 
 
22   Miesto a lehota na predkladanie ponúk, doplnenie, odvolanie a zmeny ponuky 

22.1 Ponuky je potrebné doručiť (osobne – počas prevádzkových/úradných hodín alebo 
poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na 
adresu:  

Kontaktné miesto pre doručovanie ponúk:      
Mestský úrad Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová. 
Poschodie: 1. poschodie 
Miestnosť: sekretariát primátora - podateľňa 

       
Úradné hodiny pre potreby tejto súťaže sú: 
Pracovné dni:  
Pondelok, Utorok, Štvrtok:  08,00 – 15,00 hod.,  
Streda     08,00 – 16,00 hod.,  
Piatok     08,00 – 14,00 hod.. 

 
Ponuky doručené na iné miesto ako je kontaktné miesto uvedené v tomto bode (t.z. 
Mestský úrad Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová, Poschodie: 1. 
poschodie, Miestnosť: sekretariát primátora - podateľňa) nebudú zahrnuté do 

vyhodnocovania!!! Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za 
prípadný omyl v mieste doručenia ponuky!!  

 
 

22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 10.12.2015 o 1000 hod.. 
 
22.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 

sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
 
22.4 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.  
 

22.5 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na 
základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky 
alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na 
adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 22.1 a doručením novej ponuky 
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2  a na adresu podľa bodu 22.1. 
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Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 

23   Otváranie obálok s ponukami 
 

23.1 Otváranie obálok s ponukami (konkrétne Časti „Ostatné“) sa uskutoční dňa 
        10.12.2015 o 1100 h. na adrese:  

       Mestský úrad Nemšová, Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová,  Slovenská republika 
Poschodie: prvé 
Miestnosť: č. dv.: zasadacia miestnosť 

 
Pri otváraní tejto časti ponúk (konkrétne Časti „Ostatné“) nebude umožnená účasť 
uchádzačov. 
   
Otváranie ponúk  vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponuky 
a následne otvorí ponuku  a časť ponuky označenú ako „Ostatné“. Každú otvorenú 
časť ponuky, označenú ako "Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom 
poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky, označenej ako "Ostatné" 
komisia vykoná všetky úkony podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia, 
doplnení tejto časti ponuky, pri verejnej súťaži aj vo vyhodnotení splnenia 
podmienok účasti a vylúčení záujemcov alebo uchádzačov alebo vylúčení ponúk 
uchádzačov.  
 

23.2 Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku: 
23.2.1 Informáciu o tom, že boli zo súťaže vylúčení (alebo, že bola vylúčená ich 

ponuka), alebo 
23.2.2 Oznámenie o mieste a čase otvárania časti ponúk označenej ako „Kritériá“. 
 

23.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k 
ponukám, ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, 
ktorých ponuky neboli vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí 
ponúk, označených ako „Kritériá“, musí byť aspoň päť pracovných dní. Na otváraní 
ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. Na otváraní obálok s 
ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou, ktorá sa preukáže originálom plnej 
moci uchádzača alebo jeho úradne overenou kópiou na jeho zastupovanie. Komisia 
overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ a zverejní obchodné 
mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie 
kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na 
vyhodnotenie ponúk, ktoré predložili uchádzači vo svojej ponuke. Ostatné údaje 
uvedené v časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ sa nezverejňujú.  

 
23.4 Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, 

označených ako „Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v 
lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola  vylúčená, zápisnicu z 
otvárania tejto časti ponúk.  

 
24   Dôvernosť procesu verejného obstarávania 

24.1 Verejný obstarávateľ bude zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o 
informáciách označených ako dôverné, ktoré mu uchádzač poskytol; na tento účel 
uchádzač označí, ktoré skutočnosti sú obchodným tajomstvom. Za dôverné 
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informácie je na účely tohto zákona 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. Tým nie sú dotknuté (t. z. nie je považované za porušenie 
povinnosti zachovávať mlčanlivosť) ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku 
verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk, ustanovenia podľa § 49 ods. 5, § 
49a ods. 1 písm. b) až f) a odsekov 3 až 5 a § 102 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu 
ako aj povinnosti predložiť dokumentáciu o tejto zákazke poskytovateľovi NFP, resp. 
ním určenej organizácii/agentúre pokiaľ je zákazka financovaná z nenávratného 
finančného príspevku. 
 

24.2 Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného 
obstarávateľa nesmú počas vyhodnocovania ponúk vyhlásenej zákazky poskytovať 
informácie o obsahu ponúk. 

 
25   Preskúmanie ponúk 

25.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú 
požiadavkám na predmet zákazky uvedeným vo Výzve na predkladanie ponúk a 
v týchto súťažných podkladoch a spĺňajú náležitosti ponuky.  

 

25.2 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia 
s uvedením a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. 
e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
 

26   Platnosť ponúk  
26.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré spĺňajú  

náležitosti ponuky a  požiadavky na predmet zákazky uvedené Výzve na 
predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch.  

 
26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 

ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným 
obstarávateľom vo Výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. 
Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené. 

 
26.3 Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v 

dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH. 
 

26.4 Ponuky uchádzačov, ktoré nebudú spĺňať uvedené požiadavky alebo budú 
obsahovať obmedzenia a výhrady, budú z verejného obstarávania vylúčené. O 
vylúčení ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná 
námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
bude uchádzač písomne upovedomený. 

 
 

27   Vysvetľovanie ponúk 
27.1  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. 

 
27.2 Ak sa objaví mimoriadne nízka ponuka vo vzťahu k tovaru, prácam alebo službám, 

komisia môže písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti 
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ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie 
mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, 
pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu. Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä: 
a) hospodárnosti stavebných postupov, hospodárnosti výrobných postupov alebo 
hospodárnosti poskytovaných služieb, 
b) technického riešenia alebo osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k 

dispozícii na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác, na poskytnutie 
služby, 

c) osobitosti tovaru, osobitosti stavebných prác alebo osobitosti služby navrhovanej 
uchádzačom, 
d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných 

podmienok platných v mieste dodania tovaru, na mieste uskutočnenia stavebných 
prác alebo v mieste poskytnutia služby, 

e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 
  V odôvodnení návrhu ceny (vyhotovenom v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a v súlade s pokynmi komisie) musí uchádzač preukázať aj 
to, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu 
zákazky. 

 
27.3 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky 

účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa  na predmet zákazky, 
mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá 
je najmenej o 

a) 30% nižšia, než priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk,  
b) 15% nižšia, než je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia a 
zároveň  

c) 15% nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky, ak je vyjadrená konkrétnym 
číslom. 

 
27.4 Po písomnom zdôvodnení mimoriadne nízkej ponuky môže komisia pozvať 

uchádzača na osobnú konzultáciu za účelom vysvetlenia predložených zdôvodnení. 
 
27. 5 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí 

byť schopný v primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc 
bola poskytnutá v súlade s príslušným právnym predpisom, inak verejný obstarávateľ 
vylúči ponuku. 

 
27. 6 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak uchádzač:     

a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa bodu 27.1 
tejto časti podkladov a § 42 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o 
vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu, 

b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa bodu 27.1 
tejto časti podkladov a  podľa § 42 ods. 2  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa bodu 
27.2 tejto časti podkladov a podľa § 42 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 

d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia 
predloženého odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo 
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e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v 
súlade s požiadavkou podľa bodu 27.2, a 27.5 tejto časti podkladov a podľa § 42 
ods. 3  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

         
          
27. 7 Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu vylúčenia a 

lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

 
 

28   Oprava chýb 
28.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené. 

 
28.2 O vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený a ak ide o opravu 

v návrhu zmluvy, bude požiadaný o predloženie nového návrhu zmluvy. Ostatné 
opravené dokumenty už uchádzač nepredkladá.    

 
29   Mena na vyhodnotenie ponúk 

Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v Eurách. 
 

30   Hodnotenie ponúk 
30.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú vyhodnocované len podľa kritérií 

na hodnotenie ponúk uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a spôsobom 
určeným v časti  A.2  Kritériá na hodnotenie ponúk a  pravidlá ich uplatnenia. 

 
 
 
 

Časť VI. 
Prijatie zmluvy 

 

31   Oznámenie o poradí úspešnosti ponúk 
31.1  Ak v prípade podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nedošlo 
k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný 
obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti 
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí 
následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v 
poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety postupuje 
verejný obstarávateľ  podľa § 33 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom 
vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti v lehote nie kratšej, ako desať pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a 
nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 

 
31.2 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa bodu 31.1 

tejto časti súťažných podkladov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení 
uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámi všetkým 
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, 
vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, 
že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že 
neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V oznámení uvedie identifikáciu 
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách 
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a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť podaná 
námietka podľa § 138 ods. 2 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov ďalšie náležitosti, pokiaľ sú vyžadované zo zákona. 

 
32   Prijatie zmluvy 

32.1 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému 
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť 
zmluva uzavretá do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až 7 zákona 
o verejnom obstarávaní, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Úspešný 
uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia podľa § 45 odseku 10 zákona 
o verejnom obstarávaní a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej 
na uzavretie zmluvy, mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných 
konečných užívateľov výhod. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu 
uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené povinnosti podľa prvej vety alebo podľa 
druhej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač 
alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu,  
neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie 
tak, aby mohla byť uzavretá do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie písomne 
vyzvaní alebo ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, 
ich subdodávatelia podľa § 45 odseku 10 zákona o verejnom obstarávaní a ich 
osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nesplnia 
povinnosť podľa druhej vety, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač 
alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, ich subdodávatelia podľa § 
45 odseku 10 zákona o verejnom obstarávaní a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, sú povinní splniť povinnosť podľa druhej 
vety a poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie 
zmluvy tak, aby mohla  byť uzavretá do 30 dní odo dňa, keď boli na jej uzavretie 
písomne vyzvaní.  

 
 POZNÁMKA K REGISTRU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných 
konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia podľa § 45 odseku 10 
zákona o verejnom obstarávaní, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase 
uzavretia zmluvy nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných 
konečných užívateľov výhod. Verejný obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu 
s uchádzačom, alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby podľa § 27 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili 
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia, alebo osoby podľa § 28 
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorých technické a odborné kapacity 
uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 
odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných 
konečných užívateľov výhod. 

 
 
32.2 Návrh zmluvy bude prijatý, v súlade s § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, najneskôr do 31.05.2016. V prípade, ak bude uplatnený revízny postup 
zo strany ktoréhokoľvek uchádzača,  verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijať 
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(uzavrieť) zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk. Uchádzači sú v týchto  
prípadoch viazaní svojimi ponukami až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti. 

 

32.3 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov 
s výnimkou podľa bodu 24 tejto časti týchto podkladov a s výnimkou povinnosti 
uverejniť ponuky podľa § 9 ods. 6 a § 49a zákona o verejnom obstarávaní.  

 
32.4 V prípade, ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky,  

resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom alebo neposkytne súčinnosť 
potrebnú pre uzavretie zmluvy, vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzavrieť 
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení  ponúk ako ďalší v poradí, t. 
z. ktorý navrhol najnižšiu cenu za predmet obstarávania s DPH z ostatných 
vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi dovtedy neúspešných uchádzačov. 
V tomto prípade sa teda uskutoční nové vyhodnotenie ponúk. Za odstúpenie 
uchádzača od zmluvy/neposkytnutie súčinnosti považuje verejný obstarávateľ 
najmä tieto situácie, ak: 
- úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky vyhlásením doručeným verejnému 

obstarávateľovi, 
- uchádzač neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na 

uzavretie zmluvy v zmysle týchto podkladov (najmä bod 32 tejto časti 
podkladov) 

- úspešný uchádzač napriek výzve verejného obstarávateľa odmietne predložiť 
verejnému obstarávateľovi upravený návrh zmluvy (v  prípade opravy zrejmej 
chyby podľa bodu 28 tejto časti týchto podkladov). 

  
32.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž aj v prípade, ak ponuková 

cena úspešného uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota 
zákazky určená verejným obstarávateľom (bez DPH); verejný obstarávateľ môže 
považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju. 

 
32.6 Verejný obstarávateľ si, v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Nemšovej č. 334 z 11.12.2013, vyhradzuje právo zrušiť túto zákazku aj v prípade, 
ak Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej rozhodne uznesením Mestského 
zastupiteľstva rekonštrukciu nerealizovať alebo ak verejný obstarávateľ  nezíska 
úver z bankovej inštitúcie na financovanie tejto zákazky.   

 
Časť VII. 

Subdodávky, subdodávatelia 

 
33.1 Verejný obstarávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.  
 
33.2 Uchádzač zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného 

vzťahu s verejným obstarávateľom a to bez ohľadu na to, či uchádzač použil subdodávky 
alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Verejný obstarávateľ nenesie 
akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom úspešného uchádzača.  

 
33.3 Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 10 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
požaduje od uchádzačov, aby v ponuke uviedli:  
a) podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,  
b) navrhovaných subdodávateľov  
c) predmety subdodávok a  
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d) čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude 
spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;  
tým nie je dotknutá zodpovednosť úspešného uchádzača alebo uchádzačov za plnenie 
zmluvy.  
Za týmto účelom vypracoval verejný obstarávateľ odporúčaný vzor vyhlásenia, ktoré má 
byť súčasťou ponuky a v ktorom uchádzač uvedie, či uchádzač bude využívať 
subdodávky alebo uvedie, že nebude využívať subdodávky a celé plnenie zmluvy 
zabezpečí sám.  Podrobnosti, akým spôsobom je potrebné predložiť toto vyhlásenie sú 
uvedené v bode 16 časti A.1 súťažných podkladov.  

 
33.4 Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny 

subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným 
uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, 
v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu 
subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v 
úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a 
čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude 
spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platí teda to, že 
subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 
1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, čo si v prípade pochybností môže overiť verejný 
obstarávateľ sám vyžiadaním si potrebných dokladov podľa § 26, príp. § 128 zákona 
o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa 
subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo 
využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov), má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od zmluvy medzi verejným 
obstarávateľom a úspešným uchádzačom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% 
z ceny predmetu zákazky za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených 
povinností a to aj opakovane. 

 
33.5 Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov 

výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume 
najmenej 30% z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o nadlimitnú 
zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur, alebo v sume 
najmenej 50% z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o inú zákazku. 
Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je 
výsledkom postupu verejného obstarávania. 

 
33.6 Vzhľadom ku skutočnosti, že zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neobsahuje legálnu 
definíciu pojmu „subdodávateľ“, verejný obstarávateľ (aj v súlade s odporúčaniami  
Úradu pre verejné obstarávanie) uvádza, že na účely tejto zákazky sa osoba, ktorej 
zdroje  sú uchádzačom využívané na preukázanie finančného a ekonomického 
postavenia uchádzača alebo ktorými uchádzač preukazuje v tejto zákazke technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, nie je automaticky považovaná za 
subdodávateľa a teda v prípade aplikácie § 27 ods. 2 alebo § 28 ods. 2 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov nejde o subdodávku  (hoci nie je vylúčené, aby táto osoba bola 
zároveň aj subdodávateľom). 
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VZORY ČESTNÝCH VYHLÁSENÍ 
 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

že súhlasí s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania  

(t. z. s návrhom zmluvy o dielo)  

 

 

Uchádzač:........................................................,so sídlom ...........................................................,       

IČO: .................. týmto čestne vyhlasuje, že súhlasí so súťažnými podmienkami 

a podkladmi, a že súhlasí aj s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu 

obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy o dielo) v podlimitnej zákazke na uskutočnenie prác  

zadávanej postupom zadávania  podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 229/2015 z 19.11.2015, pod sp. 

zn.: 22982 - WYP): 

„Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová“, 
vyhlásenej Mestským podnikom služieb Nemšová, s.r.o., Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová, 
IČO: 363 151 09. 

 
 

 
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.  
 

 V ........................, dňa............................ 

 

 

      ................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 

(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov uvedených v ponuke uchádzača 

 

 

 

Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., 

IČO: ......................... týmto čestne vyhlasuje, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke, 

ktorú uchádzač predložil v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác zadávanej 

postupom zadávania  podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 229/2015 z 19.11.2015, pod sp. 

zn.: 22982 - WYP): 

„Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová“ 

 

vyhlásenej Mestským podnikom služieb Nemšová, s.r.o., Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová, 

IČO: 363 151 09 

 

sú pravdivé a úplne. 

 

 

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 

  

V ........................, dňa............................ 

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

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 
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VYHLÁSENIE  O VYTVORENÍ SKUPINY  A PLNÁ MOC 

Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. ako člen skupiny č. 1 a  

Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. ako člen skupiny č. 2 a 

Účastník:........................................................., so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. ako člen skupiny č. 3 
(použite koľkokrát je potrebné a uveďte všetkých členov skupiny) 

týmto vyhlasujeme, že ponuku v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác 

zadávanej postupom zadávania  podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 229/2015 z 19.11.2015, pod sp. 

zn.: 22982 - WYP): 

„Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová“ 
vyhlásenej Mestským podnikom služieb Nemšová, s.r.o., Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová, 
IČO: 363 151 09 

predkladáme spoločne, ako skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 
Zároveň splnomocňujeme spomedzi seba účastníka:........................................................, so 
sídlom ..........................................................., IČO: .................., na komunikáciu s verejným 
obstarávateľom a na zastupovanie všetkých členov skupiny v celom procese tohto verejného 
obstarávania.   
Taktiež uvádzame adresu, na ktorú bude verejný obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. 
oznámenie o výsledku súťaže a pod.):    ..................................................................................... 
Zároveň uvádzame, že táto plná moc sa vzťahuje - nevzťahuje* aj na podpis zmluvy 
s verejným obstarávateľom v prípade, ak by sme boli v tejto zákaze úspešným uchádzačom.  
Vyhlasujeme, že sme si vedomí toho, že povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov 
výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na každého člena skupiny 
dodávateľov. 
 
Zároveň prehlasujeme, že sme si vedomí následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.  
 

V ........................, dňa......................... 

      ................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 

(príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 1 
V ........................, dňa......................... 

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

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 2 

V ........................, dňa......................... 

      ................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 

(príp. viacerých zástupcov) člena skupiny č. 3 
 

(použite koľkokrát je potrebné a uveďte všetkých členov skupiny) 

*nehodiace sa škrknite 
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 ĆESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH    

  PROSÍME DODRŽAŤ TENTO VZOR  

  
Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., IČO: 
.................. týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác zadávanej 
postupom zadávania  podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyhlásenej vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 229/2015 z 19.11.2015, pod sp. zn.: 22982 - WYP): 

„Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová“ 
vyhlásenej Mestským podnikom služieb Nemšová, s.r.o., Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová, IČO: 363 
151 09: 
 

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená 

neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, 

ktoré sú uvedené v bode 33 časti A.1 súťažných podkladov) 1 
 

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam: 1 
1. podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám: 

..................................................%, t. z. ........................................................€ bez DPH 
(údaj v bode 1 vyplňte len vo vyhlásení, ktoré bude v obálke „Kritériá“. Vo vyhlásení v časti „Ostatné“ vyplňte všetky ostatné 
body, okrem údaja o % a hodnote subdodávok v € bez DPH) 

2. navrhovaní subdodávatelia2 

Názov Sídlo IČO Kontaktná osoba 

    

    

    

3. predmety subdodávok: 2 

Názov subdodávateľa Predmet subdodávky 

  

  

  

4. Vyhlasujem, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 
podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi verejným 
obstarávateľom a úspešným uchádzačom je povinný úspešný uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena 
subdodávateľa nastať oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: podiel zákazky, 
ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ 
spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí spĺňať 
podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, čo si v prípade pochybností môže overiť verejný obstarávateľ sám vyžiadaním si potrebných dokladov podľa § 26, príp. § 128 
zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. 
neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), má verejný obstarávateľ právo odstúpiť od 
zmluvy medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu zákazky za 
každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. 
 
Som si vedomý toho, že povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na 
subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30% z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o 
nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur, alebo v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia uvedenej v 
ponuke uchádzača, ak ide o inú zákazku. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom 
postupu verejného obstarávania. 

 

V ........................, dňa............................ 
 
      ................................................................................... 

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača3 

1 Nehodiace sa prečiarknite 
2 použite koľkokrát je potrebné 
3 V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny), pokiaľ sa 
plná moc nevzťahuje aj na podpis ponuky. 
Podrobnosti, akým spôsobom je potrebné predložiť toto vyhlásenie sú uvedené v bode 16 časti A.1 súťažných podkladov.  
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Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:     
 
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. 
Sídlo:     Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová 
Zastúpenie:    Jozef Petrík, konateľ 
IČO:     363 151 09 
Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Ondrejíčková,  

Mestský úrad Nemšová, 1. poschodie 
tel.: 0917/867622,  
e-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk 

 
 
 
 
 

 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  

zadávaná postupom zadávania  
podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102  

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 

STAVEBNÉ PRÁCE 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 
„OPRAVA AREÁLU VONKAJŠIEHO KÚPALISKA NEMŠOVÁ“ 

 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 
 
 
 

A.2  PODMIENKY ÚČASTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemšová, november 2015 
 
 

mailto:andrea.ondrejickova@nemsova.sk
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI  

 
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti: 
 
1.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 26 a § 100 zákona 

o verejnom obstarávaní (týkajúce sa osobného postavenia): 
 

Uchádzač predloží na preukázanie splnenia podmienok účasti doklady podľa § 26 ods. 2 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  
Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia bude vyhodnocované 
v súlade s § 26, § 100 ods. 1 a v súlade s Výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné 
obstarávanie č. 10/2013 z 23.07.2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, podľa ktorého platí, že:   

„Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do 
zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie 
(ďalej len „úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) 
nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie 
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní 
v znení účinnom do 30. 06. 2013 (t. j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu 
podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o zapísaní do 
zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného 
obstarávania predkladať toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ 
preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj podmienky účasti podľa § 26 
ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento 
údaj potvrdenie neobsahuje. Pozn. pokiaľ je potvrdenie platné.  

Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov 
podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že 
v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na preukázanie splnenia týchto 
podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. 
čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona]. 

Ak podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní 
v znení účinnom do 30. 06. 2013 opomenie v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť 
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj 
písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. 
g), príp. písm. f) tohto zákona, verejný obstarávateľ a obstarávateľ ho písomne požiada 
o doplnenie týchto dokladov. Podnikateľ môže doplniť doklady jedným z týchto spôsobov: 

 doplnením dokladov prostredníctvom oznámenia o zmene údajov, ktorého vzor úrad 
zverejňuje na svojom webovom sídle, s priložením dokladov podľa § 26 ods. 2 písm. 
g), príp. aj písm. f) zákona o verejnom obstarávaní; doplnením dokladov sa 
nepredlžuje platnosť zápisu v zozname podnikateľov a nie je spoplatnené, 

 predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 
písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. čestné vyhlásenia 
podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona priamo verejnému 
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. 
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Uchádzač alebo záujemca, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, môže 
v ponuke alebo v žiadosti o účasť predložiť doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 tohto zákona. 

Uchádzačom alebo záujemcom, ktorí nie sú zapísaní v zozname podnikateľov, 
odporúčame požiadať o takýto zápis podľa § 129 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis 
do zoznamu podnikateľov sa vykoná s platnosťou na tri roky a platí sa zaň správny 
poplatok 66 eur. 

Podnikatelia, ktorí sú zapísaní v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom 
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013, môžu požiadať o predĺženie platnosti 
zápisu v zozname podnikateľov podľa § 132 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis 
sa vykoná s platnosťou na tri roky. Za predĺženie zápisu v zozname podnikateľov sa platí 
správny poplatok 66 eur. 

V prípade podnikateľov, ktorí sú zapísaní v zozname podnikateľov, verejný 
obstarávateľ alebo obstarávateľ má právo požiadať úrad o poskytnutie údajov zo zoznamu 
podnikateľov alebo o prístup k týmto údajom, ktoré mu úrad vo vzťahu k uchádzačovi 
alebo záujemcovi bezodplatne poskytne.“ 

Celý text citovaného výkladového stanoviska UVO sa nachádza: 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/vykladove-stanoviska-uradu/prehlad-
vykladovych-stanovisk-uradu-4a6.html 

 
 
Odôvodnenie vyžadovania vyššie uvedených  podmienok účasti týkajúcich sa 
osobného postavenia: 
 Podľa § 100 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že pri 
zadávaní podlimitných zákaziek verejný obstarávateľ postupuje podľa prvej časti a: 
„vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti doklady podľa § 26 ods. 2...“. 
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia boli určené v zmysle zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. Toto ustanovenie je taxatívne a preto ho musel verejný 
obstarávateľ v plnom rozsahu aplikovať. Vzhľadom ku skutočnosti, že predmet 
zákazky je financovaný aj z verejných zdrojov verejný obstarávateľ má záujem, aby 
bola zmluva uzavretá len s takým uchádzačom, ktorý spĺňa podmienky účasti tak, ako 
je uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Je aj v záujme verejného 
obstarávateľa, aby uzavrel zmluvu so subjektom, ktorý nie je evidovaný ako dlžník 
voči príslušným štátnym orgánom, voči ktorému by bol vedený výkon rozhodnutia 
a tiež, aby uchádzač a jeho štatutárny orgán (resp. jeho členovia) neboli právoplatne 
odsúdení za trestné činy, ktoré špecifikuje zákon o verejnom obstarávaní a ktorý 
spĺňa aj ďalšie podmienky účasti tak, ako je uvedené v § 26 zákona o verejnom 
obstarávaní.  

 
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne a splnenie podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a 
technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa 
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej 
časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
 
Skupina dodávateľov môže využiť finančné zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo 
iných osôb podľa § 27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, technické a odborné kapacity 
účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/vykladove-stanoviska-uradu/prehlad-vykladovych-stanovisk-uradu-4a6.html
https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/vykladove-stanoviska-uradu/prehlad-vykladovych-stanovisk-uradu-4a6.html
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2. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje 

finančné a ekonomické postavenie podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní: 
 
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje 
svoje finančné alebo ekonomické postavenie: 

 
2.1  Vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie staršie 

ako 3 mesiace ku dňu, v ktorom  uplynie lehota na predkladanie ponúk. Verejný 
obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej banky, v ktorej má uchádzač 
vedený účet.  V prípade, ak sa banka vyjadrí, že uchádzač je  v nepovolenom debete, 
alebo že jeho účet je predmetom exekúcie alebo že uchádzač nedodržuje splátkový 
kalendár, je potrebné aby uchádzač doložil aj podrobné zdôvodnenie tohto stavu. 
V prípade, ak z predložených dokladov alebo z predloženého zdôvodnenia 
uchádzača bude zrejmé, že uchádzač nie je schopný plniť svoje finančné záväzky, 
bude z tejto zákazky uchádzač vylúčený.   
 
Uchádzač zároveň predloží aj čestné vyhlásenie (podpísané osobou/osobami 
oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má 
vedený účet (vymenuje všetky banky) a že nemá vedený účet v inej banke (ani v 
Slovenskej republike a ani v zahraničí). Odporúčaný vzor takéhoto vyhlásenia  je 
uvedený v súťažných podkladoch.  

        Vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť 
v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej fotokópii.   

 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
Vzhľadom na to, že úhrada za predmet zákazky bude fakturovaná až po zrealizovaní 
predmetu zákazky, t. z.  s časovým odstupom, verejný obstarávateľ potrebuje mať 
istotu, že uchádzač je dostatočne ekonomicky silný, aby bol schopný realizovať 
zákazku a zrealizovať zákazku aj bez predchádzajúcich záloh a preddavkov. Táto 
podmienka účasti má slúžiť aj na to, aby verejný obstarávateľ získal aktuálny údaj o 
schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky a to od bankového subjektu, ktorý 
uchádzačovi vedie účet/účty a teda má prehľad o jeho prípadných finančných 
problémoch odôvodňujúcich obavu o riadne plnenie zmluvy (napr. o účte, ktorý je 
zablokovaný exekútorom a pod.). Finančné postavenie uchádzača je dôležité aj pre 
to, aby bol uchádzač schopný plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo záruky. 

 
2.2 Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie finančného a ekonomického 

postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V 
takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so 
zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického 
postavenia. Túto skutočnosť preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni 
preukázať svoje finančné a ekonomické postavenie, že táto osoba poskytne plnenie 
počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky 
účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač alebo záujemca preukázal finančné a ekonomické postavenie zdrojmi inej 
osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k 
plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený 
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou 
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zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým 
nie je dotknutá. 

 
    POZNÁMKA K REGISTRU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
pokiaľ osoby podľa § 27 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorých finančné 
zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického 
postavenia, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných 
užívateľov výhod. 

 
3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje 

technickú   alebo odbornú spôsobilosť § 28 zákona o verejnom obstarávaní : 
 

Uchádzač v  ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje  
(odbornú) technickú spôsobilosť:  

3.1  Zoznam stavebných prác (podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní) rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (za 
stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky 
sa považujú pre účely tejto zákazky inžinierske stavby povinne zahŕňajúce 
výstavbu/rekonštrukciu/dodávku antikorových/nerezových  bazénov,  bazénových 
technológií  a/alebo technologickej úpravy vody)  uskutočnených za predchádzajúcich 
päť rokov (t. z. od 10.12.2010  do 10.12.2015 – tzv. rozhodné obdobie), doplnený 
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt 
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.  
Verejný obstarávateľ taktiež vyžaduje, aby uchádzač uviedol pre každé stavebné 
práce aj názov odberateľa (t. z. druhej zmluvnej strany), kontaktnú osobu odberateľa 
a prípadne aj telefón na ňu a aj stručný opis predmetu zmluvy  (aby bolo zrejmé, či 
išlo o stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet 
zákazky – t. z. o inžinierske stavby povinne zahŕňajúce 
výstavbu/rekonštrukciu/dodávku antikorových/nerezových  bazénov,  bazénových 
technológií  a/alebo technologickej úpravy vody, pokiaľ to nie je zrejmé už z názvu 
"referencie" a ak referencia zahŕňa aj stavebné práce iného ako rovnakého alebo 
porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky, tak žiadame uviesť aj údaj o tom, 
aký objem tvorili stavebné práce rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je 
predmet zákazky). T.z., že v prípade, ak budú v zmluvnej cene stavebných prác  (v 
referenčnom liste) zarátané aj iné stavebné práce ako požadované (t. z. stavebné 
práce iné ako rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky), 
uchádzač je povinný vyčísliť a uviesť cenu len za práce rovnakého alebo podobného 
charakteru, ako je predmet zákazky uvedený v tomto bode. 

 
Verejný obstarávateľ bude uznávať zo zoznamu stavebných prác len tie časti 
stavebných prác, ktoré boli uskutočnené v rozhodnom období (t. z. od 10.12.2010  do 
10.12.2015) ak by išlo o stavebné práce, ktoré boli začaté a/alebo ukončené mimo 
tohto rozhodného obdobia (t. z. od 10.12.2010  do 10.12.2015). Uchádzač je povinný 
v tomto prípade výslovne uviesť k takýmto stavebným prácam (referenciám) aj presný 
údaj o tom, aký objem stavebných prác (v € bez DPH) bol uskutočnený v rozhodnom 
období (t. z. od 10.12.2010  do 10.12.2015). 

 
  Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto 

podmienky skutočnosť, aby uchádzač preukázal uskutočnenie stavebných prác 
rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet zákazky (t. z. inžinierske 
stavby  povinne zahŕňajúce výstavbu/rekonštrukciu/dodávku antikorových/nerezových  
bazénov,  bazénových technológií a/alebo technologickej úpravy vody) v rozhodnom 
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období (t. z. od 10.12.2010  do 10.12.2015) v minimálnom objeme 500.000,- € bez 
DPH v súčte, pričom verejný obstarávateľ požaduje, že: 

a) žiadna z referencii nesmie byť nižšia ako 250.000 € bez DPH (t. z., že hodnota 
každej jednotlivej referencie nesmie byť nižšia ako 250.000 € bez DPH a zároveň 

b) musí byť preukázané uskutočnenie prác rovnakého alebo porovnateľného 
charakteru ako je predmet zákazky, ktorých súčasťou bude 
výstavba/rekonštrukcia/dodanie aspoň jedného viacúčelového bazéna s celkovou 
plochou bazéna min. 240 m2 , vrátane technológie úpravy vody  

c) musí byť preukázané uskutočnenie prác rovnakého alebo porovnateľného 
charakteru ako je predmet zákazky, ktorých súčasťou bude 
výstavba/rekonštrukcia/dodanie aspoň jedného viacúčelového bazéna s celkovou 
plochou bazéna min. 320 m2, vrátane technológie úpravy vody. 

 
V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok minimálnej úrovne, bude toto 
považované za nesplnenie podmienok účasti.  
 
 
Pri každej referencii (t. z. pri každej uskutočnenej práci) platí:  

 ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, dokladom je referencia podľa § 9a zákona 
o verejnom obstarávaní, 

 ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dôkaz o plnení potvrdí 
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, 
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní, doplneným dokladom, 
preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli 
uskutočnené. 
 
Pozn.: Podľa § 155m ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí, že: 
Splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. a), ak odberateľom bol 
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do troch rokov odo dňa 
nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a a zverejnenia 
vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o plnení, ak 
ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v znení 
účinnom do 30. júna 2013. Splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. 
b), ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do piatich 
rokov odo dňa nasledujúceho po dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a a 
zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom o 
plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa tohto zákona v 
znení účinnom do 30. júna 2013. Evidencia referencií podľa § 9a zákona o VO a 
vzor referencie podľa § 9a ods. 6 zákona o VO boli zriadené dňa 01.03.2014.  
 

 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť hodnotenie a pravdivosť údajov u 
odberateľov uvedených v zozname.  
 
Ak bude v zozname uskutočnených prác alebo v potvrdení odberateľa uvedený 
objem v inej mene ako euro použije sa na prepočet z inej meny na euro kurz inej 
meny k mene euro, ktorý bol v období rokov 2010 až 2014 zverejnený ECB ako 
posledný v príslušnom roku, príp. ak ide o rok 2015, bude použitý prepočet aktuálny 
ku dňu predloženia ponuky. Príslušným rokom sa v rámci rozhodného obdobia 
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rozumie rok, v  ktorom bola uzavretá zmluva, na základe ktorej sa uskutočňovali práce 
(t. z. nie rok ukončenia uskutočňovania prác). Tento prepočet vykoná uchádzač, 
pričom k sume v pôvodnej mene sa uvedie suma v EUR a platný kurz. 

 

Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 
 Zoznam uskutočnených stavebných prác za  predchádzajúcich 5 rokov má slúžiť na 

to, aby zákazku realizoval taký uchádzač, ktorý už má skúsenosti s uskutočňovaním 
prác rovnakého alebo porovnateľného charakteru ako je predmet tejto zákazky. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov pri tejto podmienke bola určená primerane 
k predpokladanej hodnote zákazky, jej rozsahu a charakteru, čo verejný obstarávateľ 
považuje za primerané a podporujúce hospodársku súťaž. Verejný obstarávateľ 
vyžaduje, aby záujemca mal skúsenosti s uskutočňovaním prác aspoň v tomto 
rozsahu, nakoľko práve skúsenosti s realizáciou zákaziek v aspoň tomto minimálnom 
objeme majú vytvoriť predpoklad, že zákazku bude realizovať dostatočne skúsený, 
odborne a technicky zdatný zmluvný partner. Práve skúsenosti uchádzača s 
realizáciou obdobných a aj rozsahovo podobných zákaziek vytvárajú predpoklad pre 
kvalitné a odborné plnenie zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom. Nakoľko 
zákazka bude financovaná aj z verejných zdrojov, je o to potrebnejšie, aby bola 
zákazka zrealizovaná riadne, skúseným partnerom bez vážnejších technických a 
odborných problémov a práve skúsenosti uchádzača by mali byť zárukou kvalitného 
plnenia.  
 

3.2. Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác (podľa § 28 
ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže uchádzač 
nasledovne:  
3.2.1 Uchádzač v ponuke predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho            

na vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a  zákona 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (stavbyvedúci) v spojení so zákonom č. 138/1992 
Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných  inžinieroch v znení neskorších 
predpisov alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ. Uchádzač predloží 
osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť 
stavbyvedúceho alebo iný ekvivalentný doklad platný v členských krajinách EÚ 
(predloží buď originál alebo overenú fotokópiu alebo kópiu, na ktorej bude 
originál pečiatky tohto stavbyvedúceho a jeho podpis).  

 
3.2.2 Uchádzač v ponuke predloží certifikát o odbornej kvalifikácii/spôsobilosti              

osoby, ktorá bude uchádzačovi k dispozícii pre plnenie zmluvy s verejným            
obstarávateľom pre nedeštruktívne technológie podľa EN ISO 9712:2012 pre 
rozsah certifikácie skúšanie kapilárnou metódou „PT“ pre sektor „w“ a  
„kvalifikačný stupeň 2“ alebo doklad ekvivalentný podľa práva  EÚ. 

 
3.2.3  Uchádzač v ponuke predloží certifikát o odbornej kvalifikácii/spôsobilosti            

osoby, ktorá bude uchádzačovi k dispozícii pre plnenie zmluvy s verejným            
obstarávateľom pre vizuálne skúšky v rozsahu podľa EN ISO  
17637(Nedeštruktívne skúšanie zvarov – Vizuálna kontrola tavných zvarov) a 
EN 13018 (zásady pre priamu a nepriamu vizuálnu kontrolu stavu povrchu 
výrobku, prevedenie lícovacích plôch, geometrického tvaru výrobku) alebo  
doklad ekvivalentný podľa práva EÚ 
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3.2.4  Uchádzač v ponuke predloží osvedčenie o výrobnej kvalifikácii pre výrobu a             
montáž antikorových bazénov, tlakových zariadení a oceľových konštrukcií            
podľa  EN ISO 3834-2:, vrátane prílohy k certifikátu (tzv. „VEĽKÝ ZVÁRAČSKÝ 
PREUKAZ VÝROBCU“) alebo doklad ekvivalentný podľa práva EÚ.  
 
Z textu osvedčenia (alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ) vrátane 
prílohy musia byť zrejmé tieto informácie vrátane doplnenia:  
Podrobnosti a podmienky certifikátu v rozsahu, ktorý potvrdzuje splnenie 
nasledovných požiadaviek/noriem, alebo požiadaviek/noriem ekvivalentných 
podľa práva EÚ:  

 
1.  Druh výrobku SKP  

                            výroba a montáž antikorových bazénov, tlakových zariadení a           
                            oceľových konštrukcií  

2. Výrobkové normy:  
                           EN 1090-1 +A1:2012,EN 1090-2 +A1:2012, , EN 13451 časť 1-11  

3. Ďalšie normy pre proces zvárania (podľa EN ISO 3834-5:2006),EN EN ISO 
9606-1:2014,EN ISO 13916:1998, EN ISO 14555:2014, EN ISO 14731:2007, 
ISO 14732:2014, EN ISO 15607:2004, EN ISO 15609-1:2005, EN ISO 
15614-1:2005, ISO 17637:2011, EN ISO 17662:2005, ČSN EN ISO 3452-
1:2015 , EN ISO 23277:2010 

                      4. Skupina základných materiálov (podľa ISO 15608):  
8.1 ;8.2; 10.1  

 5.  Procesy zvárania a príbuzné procesy:  
                           135,141,111,786  

6. Odchýlky:  
7. Poverení pracovníci zváračského dozoru s uvedením mena a kvalifikačného 
stupňa:  
a ďalej Uvedenie podmienok platnosti: .  

 
Pozn.: uvedenie ISO v spojení s národnou či európskou normou znamená, že 
ISO (Medzinárodná organizácia pre normalizáciu) iba koordinovala 
usporiadanie a publikovanie schválenej normy a nemožno to zamieňať s 
označením ISO pre systémy mangementu kvality spoločností certifikovaných 
podľa ISO noriem 9001, 14001, 18001.  
   

 
Odôvodnenie vyžadovania tejto podmienky účasti: 

 Požiadavka na predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho na 
vybrané činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (stavbyvedúci) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 
alebo dokladu ekvivalentného podľa práva EÚ je nevyhnutnosťou vyplývajúcou z 
platnej legislatívy pri uskutočňovaní stavieb. 
Požiadavka na predloženie ostatných certifikátov/osvedčení požadovaných v tomto 
bode má zaručiť, že zákazku bude realizovať subjekt, ktorý má k dispozícii dostatočné 
odborné a personálne kapacity zaručujúce kvalitné plnenie predmetu zákazky. 
Dispozícia týmito certifikátmi  má zaručiť kvalitné priebežné zhotovovanie diela a tiež 
aj priebežnú kontrolu jeho riadneho zhotovovania.  

 
3.3  Podľa § 28 ods. 1 písm. l) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchádzač 
v ponuke predloží nasledovné vzorky tovaru - výrobku – bazénu a jeho súčastí,  
vyhlásenia zhody a doplňujúce podklady k nim, certifikáty vydané autorizovanými 



Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o.                                                                          „OPRAVA AREÁLU VONKAJŠIEHO KÚPALISKA NEMŠOVÁ“ 

Strana | 34  

 

osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie 
zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými 
špecifikáciami, ktoré sú potrebné na kontrolu zaistenia kvality jednotlivých súborov 
dodávok v súlade s obstarávacou dokumentáciou a to v slovenskom jazyku, českom 
jazyku, respektíve preložené do slovenského jazyka alebo českého jazyka – 
konkrétne uchádzač v ponuke predloží: 

 

3.3.1 Vzorku, technický list a osvedčenie protišmykovej úpravy dna a ostatných 
častí antikorového bazéna:  

- vzorka min. 160mm x 200mm, hrúbka plechu 1,5mm, 

- osvedčenie o protišmykových vlastnostiach vydané akreditovaným  ústavom 
podľa EN 13451-1:2012 odd.4.8. stupeň zatriedenia min 24°,  

- technický list výrobku, 

- vzorka, technický list a osvedčenie preukazujú: 

1. súlad s normou EN 13451-1:2012 odd.4,8.  protišmykové 
vlastnosti 

2. deklarované vlastnosti výrobku technickým popisom, 

 

3.3.2  Vzorku, technický list a osvedčenie prevedenia protišmykovej úpravy 
krycích polypropylénových roštníc 

- vzorka o šírke zodpovedajúcej svetlej šírke žliabku a dĺžke min. 75 mm,  

- technický list výrobku, 

- osvedčenie o protišmykových vlastnostiach vydané akreditovaným ústavom 
podľa EN 13451-1:2012 odd.4.8.  stupeň zatriedenia min 24°,  

- vzorka, technický list a osvedčenie preukazujú: 

3. súlad s normou EN 13451-1:2012 odd.4,8.  protišmykové 
vlastnosti  

4. roštnice musia splňovať dvojbodové spojenie na pozdĺžnej ose, 
aby nedochádzalo k bočným posunom jednotlivých prútov a tým 
zväčšovanie medzier medzi jednotlivými prútmi na okrajoch 
roštnice 

5. vylúčenie rizika zachytenia prstov na rukách alebo na nohách 
podľa normy EN 15288-1 odst. 4.7. technickým riešením, 
využívajúce prípustné  otvory < 8mm 

6. deklarované vlastnosti výrobku technickým popisom, 

7. rohová roštnica musí zaisťovať rovnaký prietok vody ako roštnica 
priama, 

8. materiál roštnice z polypropylénu označený viditeľne 3D prelisom 
na jednotlivých častiach roštníc viď obr.č.1 a obr. č. 2., ktorý je 
uvedený v súťažných podkladoch k tejto zákazke. 

                          obr.č. 1.      obr.č.2.  
 

3.3.3  Vzorku, technický list a osvedčenie steny bazéna s farebným označením 

plaveckých dráh elektrochemickou metódou:  

- vzorka o dĺžke min. 160 mm x 200 mm a hrúbke 2,5 mm,  
- technický list výrobku  

           - vzorka a technický list preukazujú:  
           - prefarbenie vrstvy kovu vo farebnom odtieni kobaltovo modrej (RAL              
             5013) vrstvou oxidov, prevedený procesom založeným na bez prúdovom   
             anodickom vylučovaní vrstvy oxidov kovov, za vzniku interferenčnej  
             vrstvy oxidov kovov (pasivačnej vrstvy) a to v takej hrúbke, ktorá zrakom   
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             na dennom svetle vykazuje kobaltovo modré až čierne zafarbenie, 
           - že farebný odtieň nie je prevedený povlakom s pigmentom, prípadne  
             inkústami na bázy liehu a podobne.  

 

3.3.4 Vzorku, technický list a osvedčenie krytu kanálu dnového rozvodu 
s bezpečnostným protišmykovým dezénom: 

- vzorka o šírke podľa štandardu šírky kanála výrobcu a o takej dĺžke vzorky, ktorá 
znázorní princíp prívodu vody do bazéna min. však 160mm. 

- technický list výrobku 

- osvedčenie o protišmykových vlastnostiach vydané akreditovaným ústavom 
podľa EN 13451-1:2012 odd. 4.8. stupeň zatriedenia min 24° 

- protokol vydaný štátom akreditovanou osobou  v slovenskom jazyku, českom 
jazyku alebo preložené do slovenského alebo českého jazyka dokladujúce : 

                          - bezpečnosť výrobku v súlade s normou  EN 13451-1:2012 pre    

                      oddiely: 

4.4.1.      akosť povrchu  

4.5.     vyčnievajúce časti a obdobné  

4.6.     hrany rohy a obdobné max. veľkosť otvorov rebier nie je    

                    väčšia než 8 mm  

4.7.     záchytné miesta prstov (predtým EN 13451-1:2001 odd.  

                   4.8.3.) 

4.9. a 4.10. ochranné prípravky a upevnenie (predtým EN           

                   13451-1:2001 odd. 4.12.) 

 

                            - bezpečnosť výrobku s normou EN 13451-3:2012  pre oddiely: 
4.4.       skúška „záchytné miesto vlasov“ 
4.3.       rýchlosti vody na vtokoch, výpočet, prietokomer, t.j      
                   parameter max. rýchlosti na 1 ks dízy (otvoru krytu  
                   kanálu) o max. rýchlosti 4m/s pre prietokové množstvo  
                   vody až 0,87m3/hod. Táto vlastnosť je dôležitá  
                   z dôvodu max. bezpečného tlaku prúdu vody na bosé  
                   chodidlo pre hĺbku vody do 1,35m hĺbky vody bazénu  

Vzorka, technický list a osvedčenie preukazujú: 

- súlad s normou EN 13451-1:2012 odd.4,8.  protišmykové vlastnosti  

- súlad s normou EN 13451-1:2012 odst. 4.7. miesta zachytenia, stlačenia a strihu 

- že max. rozmer dĺžky v nášľapnej ploche bez protišmykovej úpravy nie je väčšia 
než 60mm 

- súlad s  normou EN 13451-3 odst. 4.3.  bezpečnostný parameter maximálneho 
množstva vody (m3/hod)  pre maximálnu rýchlosť cirkulačnej vody na jednej 
tryske 4m/s (díza)  (Rýchlosť vody na vtokoch) a to  skúšobnou správou 
vydanou štátom akreditovaným ústavom, 

                   -      súlad s normou 13451-1:2012  pre oddiely: 

4.4.1.     akosť povrchu  

4.5.    vyčnievajúce časti a obdobné  

4.6.    hrany rohy a obdobné max. veľkosť otvorov dízy nie je   

                   väčšia než 8 mm 

4.7.2.2.    záchytné miesta prstov  (predtým EN 13451-1:2001 odd.     

                   4.8.3.),  vylúčenie rizika zachytenia prstov na rukách   

                   alebo na nohách technickým riešením, využívajúcim  

                   prípustné  otvory < 8mm 

         4.9. a 4.10. ochranné prípravky a upevnenie   (predtým EN 13451-                  

                                              1:2001 odd. 
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          4.12.)       deklarované vlastnosti výrobku technickým popisom 
 

3.3.5  Vzorku, technický list a osvedčenie bezpečnostného označenia antikorových 
schodiskových stupníc: 

- vzorka o dĺžke min. 160mmx200mm a hrúbke 2,5mm, 

- technický list výrobku,   

- vzorka a technický list preukazujú: 

9. prefarbenie vrstvy kovu vo farebnom odtieni kobaltové modré   (RAL5013) 
vrstvou oxidov kovov, prevedený procesom, založeným na bezprúdovom 
anodickom vylučovaní vrstvy oxidov kovov, za vzniku interferenčnej vrstvy 
oxidov kovov (pasivačnej vrstvy) a to takej hrúbky vrstvy, ktorá zrakom na 
dennom svetle vykazuje kobaltovo modré až čierne zafarbenie. 

10. že farebný odtieň nie je prevedený povlakom farbou s pigmentom, prípadne 
inkustmi na báze liehu apod.. 

  
      3.3.6  Vzorku, technický list a osvedčenie dna brodítka s protišmykovým dezénom : 

- vzorka o dĺžke min. 160mmx200mmx2,5mm s 3D konvexními nopmi o výške 

nopov min.1,1mm nad povrchom plechu s vhodným rozostupom medzi nopmi a 

zdrsneným povrchom šetrným nástrelom hliníku 

- technický list výrobku 

- osvedčenie o protišmykových vlastnostiach vydaný akreditovaným ústavom, z 

dôvodu zvýšenej bezpečnosti na šikmých pochodzích plochách pre bosú nohu 

na mokro, respektíve aj pre obutú nohu na sucho, investorom požadované 

vlastnosti doložené podľa normy EN 13451-1:2012 odd. 4.8 protišmykové 

vlastnosti a s minimálnym uhlom šmyku 34° 

- vzorka, technický list a osvedčenie preukazujú: 

- súlad s normou EN 13451-1:2012 odd. 4.8 protišmykové vlastnosti s minimálnym 

uhlom šmyku 34° 

- 3D konvexné nopy o výške min. 1,1 mm nad povrchom plechu s vhodným 

rozostupom medzi nopmi 

- povrch zdrsnený šetrným nástrelom hliníku  

- technický popis vlastností výrobku 

 

3.3.7 Vzorka, technický list a osvedčenie steny šmýkačky širokej: 

- vzorka  o šírke min. 150mm a dĺžke min. 150mm, hrúbka S=min.7mm 

- technický list výrobku, 

- vzorka a technický list preukazujú: 

- hrúbku steny S=min.7,0mm v celom reze 

 
REKAPITULÁCIA ZOZNAMU POŽADOVANÝCH VZORIEK :  
1 Vzorka protišmykovej úpravy dna a ostatných častí antikorového bazéna  
2 Vzorka prevedenia protišmykovej úpravy krycích polypropylénových roštníc  
3 Vzorka, steny bazéna s farebným označením plaveckých dráh elektrochemickou metódou 
4 Vzorka krytu kanála dnového rozvodu  
5 Vzorka antikorových schodiskových stupníc s bezpečnostným označením  
6 Vzorka dna brodítka s protišmykovým dezénom  
7 Vzorka steny širokej šmýkačky 
 
3.3.8  Uchádzač musí dodať nasledujúce opisy - technické listy s popismi tovarov        

potrebných ku kontrole zabezpečenia kvality jednotlivých súborov dodávok v 
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súlade so súťažnou dokumentáciou a to v slovenskom jazyku, českom jazyku, 
respektíve preložené do slovenského jazyka alebo českého jazyka:  

 
Zoznam požadovaných technických listov (ďalej len TL):  
 
1 TL - Lavica terapeutická rúrková priama  
2 TL - Ležadlo terapeutické rúrkové priame  
3 TL - Sprcha 100mm  
4 TL - Tryska dnová - vzduchová perlička 300 mm,  
5 TL - Tryska masážna stenová v nike s prisáváním vzduchu  
6 TL - Brodítko klasické bariérové  
7 TL - Brodítko pre telesne postihnutých bezbariérové  
8 TL - Dno antikorového bazéna  
9 TL - Označenie plaveckých dráh elektrochemická metóda kobaltovo modrá farba  
10 TL - Protišmyková úprava krytu odtoku z bazéna, čistiaca časť kotvená bezšróbovým                 
rýchlouzáverom  
11 TL - Protišmyková úprava krytu sacieho kanála, kotvenie krytu bezšróbovým 
rýchlouzáverom  
12 TL - Roštnice krycie polypropylénové 330mm  
13 TL - Schody do vody z označeným vzorkom stupnice elektrochemickou metódou 
14 TL - Šmýkačka široká 
15 TL - Stena antikorového bazéna  
16 TL - Tryska vstrekovacia antikorového dnového systému s dezénom, kotvenie krytu trysky 
bezšróbovým rýchlouzáverom  
17 TL - Sací kanál atrakcií, kotvenie krytu sacieho kanálu bezšróbovým rýchlouzáverom 
 
3.3.9 Z dôvodu bezpečnosti prevádzky požaduje obstarávateľ od uchádzača 

predloženie skúšobnej správy, bezpečnostné certifikáty a protokoly vydané 
štátom akreditovanou osobou (ústavom) na tieto výrobky:  

 
a. sacie armatúry atrakcií  
b. saciu trysku merania chlóru zabudovanú v stene bazéna  
c. dnový odtok z bazéna  
d. vstup pre telesne postihnutých zo sklolaminátu  
e. kryt dnového kanála  
f. šmýkačky a tobogány  

 
 
Pre všetky normy uvedené na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti 
uvedené v tomto bode zároveň platí, že v prípade, ak niektorá z uvedených noriem už 
stratila platnosť, uchádzač preukáže splnenie v súčasnosti platnej normy, prípadne 
preukáže splnenie normy ekvivalentnej podľa práva EÚ, ktorá garantuje dodržanie 
minimálne rovnakej kvality na predmet zákazky.  

 
 
3.4  Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na 
ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému 
obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť 
reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje 
záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, 
obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba 
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poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej 
kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, 
musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo 
uchádzačovi poskytnuté. Ak uchádzač alebo záujemca preukázal technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a odbornými kapacitami inej 
osoby a počas trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody dôjde k 
plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, uchádzač alebo záujemca je oprávnený 
toto plnenie poskytnúť len sám, alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou 
zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým 
nie je dotknutá. 

 
    POZNÁMKA K REGISTRU KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOV VÝHOD: 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo 
uchádzačmi, pokiaľ osoby podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 
ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na 
preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri 
konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 

 
4.  Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa zabezpečenia 

kvality a environmentálneho manažérstva  
Uchádzač v  ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukáže 
zabezpečenie kvality a environmentálneho manažérstva:  
Nevyžaduje sa.  
 

5. Všetky dokumenty požadované v tejto časti musia byť predložené verejnému 
obstarávateľovi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne  overená kópia dokumentu, 
pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. 
 

6. Verejný obstarávateľ vylúči z tohto verejného obstarávania uchádzača, ak nesplní 
podmienky účasti, predloží neplatné doklady (neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým 
uplynula lehota platnosti, ktoré sú neúplné alebo ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo 
pozmenené), nepredloží  po písomnej žiadosti podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní 
vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytne 
nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 

 

7. Z uchádzačom predkladaných dokladov a/alebo dokumentov preukazujúcich splnenie 
podmienok účasti musí byť zrejmé aj splnenie vyššie identifikovanej minimálnej úrovne 
požadovanej verejným obstarávateľom. 

 
8.   Splnenie podmienky účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača alebo 

záujemcu, pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá 
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač/uchádzači podľa § 44 ods. 1 zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. V prípade, ak podľa § 32 ods. 11 zákona o VO nedošlo 
k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, verejný 
obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti 
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom 
mieste v poradí; ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí 
následne splnenie podmienok účasti ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v 
poradí. Pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti podľa prvej vety bude  
postupovať verejný obstarávateľ podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní, pričom 
vyzve uchádzačov na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok 
účasti v lehote nie kratšej ako 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy a 
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nepredloženie dokladov v tejto lehote sa považuje za nesplnenie podmienok účasti. 

Z predložených dokladov musí byť zrejmé, že uchádzač spĺňal 
podmienky účasti ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom 
uplynula lehota na predkladanie ponúk. Je teda prípustné aj to, aby doklady 

preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 26, 27 a/alebo 28 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov boli vydané aj po dni predloženia ponuky alebo po 

dni, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk, avšak musia obsahovať 
informáciu o splnení podmienok účasti ku dňu predloženia ponuky 
alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk alebo 
musí byť z týchto dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka 
účasti bola splnená ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom 
uplynula lehota na predkladanie ponúk. Rovnako nie je vylúčené ani to, aby 

boli predložené doklady, ktoré boli vydané pred dňom alebo v deň, v ktorom uplynie 
lehota na predkladanie ponúk tieto doklady však nesmú byť staršie ako 3 mesiace 
ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk a to pri tých dokladoch, pri 
ktorých je to uvedené vyššie (napr. vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť 
svoje finančné záväzky nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu, v ktorom uplynie 
lehota na predkladanie ponúk. 

 
9.  Pozn.: Nezabudnite na  reštrukturalizáciu ako novú podmienku účasti týkajúcu sa 

osobného postavenia – viď Výkladové stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie č. 
5/2015 z 15.05.2015. 
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Vzor čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 11 zákona o VO – nie je povinný, uchádzač 
môže použiť aj vlastný vzor, ak bude využívať čestné vyhlásenie! 

 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

podľa § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., IČO: 

.................. týmto pre účely preukázania splnenia podmienok účasti podľa zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a podľa súťažných podkladov k podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác zadávanej 

postupom zadávania  podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vyhlásenej vo 

Vestníku verejného obstarávania č. 229/2015 z 19.11.2015, pod sp. zn.: 22982 - WYP): 

„Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová“ 
vyhlásenej Mestským podnikom služieb Nemšová, s.r.o., Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová, IČO: 363 

151 09 

prehlasujem, že spĺňam podmienky účasti, 

ktoré definoval verejný obstarávateľ Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o., Rybárska 92/15, 914 41 

Nemšová, IČO: 363 151 09 v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk k tejto zákazke 

a to vrátane splnenia požiadaviek na minimálnu úroveň štandardov a  konkrétne spĺňam podmienky 

účasti týkajúcich sa: 

a) osobného postavenia, * 
b) finančného a ekonomického postavenia, * 
c) technickej   alebo odbornej spôsobilosti* 

 
Zároveň vyhlasujem, že v prípade, ak bude moja ponuka, predložená v tejto zákazke vyhodnotená ako 
úspešná, predložím verejnému obstarávateľovi podľa § 44 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  doklady 
preukazujúce splnenie všetkých, vyššie uvedených podmienok účasti v čase a spôsobom určeným 
verejným obstarávateľom.  
 
Toto čestné vyhlásenie vydávam s vedomím, že som si vedomý toho, že z predložených dokladov musí byť 
zrejmé, že uchádzač spĺňal podmienky účasti ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom 
uplynula lehota na predkladanie ponúk. Je teda prípustné aj to, aby doklady preukazujúce splnenie 
podmienok účasti podľa § 26, 27 a/alebo 28 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli vydané aj po dni predloženia ponuky 
alebo po dni, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk, avšak musia obsahovať informáciu o 
splnení podmienok účasti ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na 
predkladanie ponúk alebo musí byť z týchto dokladov iným spôsobom zrejmé, že podmienka účasti bola 
splnená ku dňu predloženia ponuky alebo ku dňu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk. 
Rovnako nie je vylúčené ani to, aby boli predložené doklady, ktoré boli vydané pred dňom alebo v deň, v 
ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk tieto doklady však nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku 
dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk a to pri tých dokladoch, pri ktorých je to uvedené 
vyššie (napr. vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky nesmie byť staršie 
ako tri mesiace ku dňu, v ktorom uplynie lehota na predkladanie ponúk. 

 
V .................., dňa ...................... 
 
 

                     ..................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu (príp. 

viacerých zástupcov) uchádzača 

 

* Nehodiace sa škrknite 
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA   

O VEDENÍ  ÚČTOV 

 

Uchádzač:................................................, so sídlom ..........................................................., 

IČO: .................. týmto pre účely preukázania finančného a ekonomického postavenie podľa  

§ 27 zákona o verejnom obstarávaní a podľa súťažných podkladov v podlimitnej zákazke na 

uskutočnenie stavebných prác zadávanej postupom zadávania  podlimitnej zákazky podľa § 

100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. . 

229/2015 z 19.11.2015, pod sp. zn.: 22982 - WYP): 

„Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová“ 

 
vyhlásenej Mestským podnikom služieb Nemšová, s.r.o., Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová, 
IČO: 363 151 09 
 

 

vyhlasujem, že: 

 
a) mám vedené účty v len týchto bankách*:  

1. .............................................................................................. 

2. .............................................................................................. 

3. .............................................................................................. 

4. .............................................................................................. 

5. .............................................................................................. 

6. .............................................................................................. 

7. .............................................................................................. 

 
b) nemám vedený účet v žiadnej inej banke ako v tých, ktoré som uviedol vyššie (ani v 

Slovenskej republike a ani v zahraničí).  
 
 
 
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 

 
 V ............................................., dňa............................ 

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

meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu 
(príp. viacerých zástupcov) uchádzača 

 
*použite toľko krát, koľko je potrebné. 
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Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:     
 
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. 
Sídlo:     Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová 
Zastúpenie:    Jozef Petrík, konateľ 
IČO:     363 151 09 
Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Ondrejíčková,  

Mestský úrad Nemšová, 1. poschodie 
tel.: 0917/867622,  
e-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk 

 
 
 
 

 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  

zadávaná postupom zadávania  
podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102  

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 

STAVEBNÉ PRÁCE 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 
„OPRAVA AREÁLU VONKAJŠIEHO KÚPALISKA NEMŠOVÁ“ 

 
 

 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 
 
 

A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemšová, november 2015 
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A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:   
        a) Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky v €  

   Postup vyhodnotenia: V rámci vyhodnotenia ponúk podľa kritéria stanoveného na 
vyhodnotenie ponúk verejný obstarávateľ, resp. komisia určí poradie uchádzačov 
porovnaním výšky navrhnutých celkových ponukových cien uchádzačov za dodanie 
celého predmetu zákazky vyjadrených v Euro s DPH, uvedených v jednotlivých 
ponukách uchádzačov. Komisia teda pri vyhodnotení ponúk zostaví poradie všetkých 
hodnotených ponúk podľa celkových cien s DPH za celý predmet zákazky. Ponuku 
s najnižšou cenou celkom s DPH za celý premet zákazky zaradí komisia na prvé miesto 
poradia, ďalšie ponuky zaradí v zostupnom poradí, pričom ponuku s najvyššou cenou 
celkom s DPH za celý premet zákazky zaradí komisia na posledné miesto poradia.  

2. Podľa kritérií sa hodnotí: 
 Kritérium:  Najnižšia cena (cena celkom za celý predmet zákazky) - hodnotí sa výška 
celkovej ceny za uskutočnenie  celého predmetu zákazky - t. z. cena podľa výkazov 
výmer z projektovej dokumentácie: „OPRAVA AREÁLU VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ 

NEMŠOVÁ - ÚPRAVA“, zák. č. 0128-003-000, arch. č.: HP4-9-66702, z 08/2015, spracovanej 
projektantom: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 

231, 686 11, Uherské Hradiště, (ďalej v texte označovaná aj len ako: „projektová 
dokumentácia“ alebo „projekt“), pričom táto projektová dokumentácia tvorí prílohu 
k súťažným podkladom.  
Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení všetky výkazy-výmery, ktoré sú 
uvedené vo vyššie uvedenej projektovej dokumentácii. Jeho výsledná ponuková cena 
je teda súčtom cien všetkých položiek uvedených vo všetkých výkazoch-výmer z  
projektovej dokumentácie pri dodržaní tam uvedených množstiev (kusov, m. j. a pod.).  
T. z. uchádzač vždy doplní jeho jednotkovú cenu za položku výkazu-výmer, ktorú 
vynásobí uvedeným množstvom (kusmi, m. j.  a pod.) a súčet cien všetkých 
jednotlivých položiek bude jeho ponukovou cenou. Ponuková cena uchádzača musí 
zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnému obstarávateľovi 
(vrátane napr.  dopravy do miesta dodania, náklady na vybudovanie 
a prevádzkovanie  staveniska, náklady na všetky dodávky materiálov, 
a pod.).Hodnotia sa ceny  vrátane DPH.  

Elektronická aukcia sa pri tejto zákazke nebude uskutočňovať. 
3. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuková cena  celkom za celý 

predmet zákazky bude najnižšia za predpokladu, že nenastane neprijateľnosť tejto 
ponuky podľa bodu 2.3. časti A.1 súťažných pokladov (v tomto prípade má verejný 
obstarávateľ právo považovať takúto ponuku za neprijateľnú). 

4. Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v 
dôsledku registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH. 

5. Uchádzač vyplní aj tlačivo SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ 
URČENÝCH VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK – ponuková 
cena uchádzača, ktoré je uvedené na nasledovných stranách týchto podkladov, v ktorom 
uvedie návrhy na plnenie kritérií. Prosíme priložiť aj podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny 
uchádzača (v rozsahu ocenených výkazov-výmer z projektovej dokumentácie k tejto 
zákazke), ktorá  tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto samostatného súpisu návrhov na 
plnenie kritérií. Toto vložte do časti ponuky označenej ako „Kritériá“. 

6. Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov, že bude na 
zadaných minimálnych parametroch predmetu zákazky a jeho súčastí 
trvať a nie je možné neskôr práce/tovary/služby nahradiť inými 
prácami/tovarmi/službami s nižšími alebo menej kvalitnými 
požadovanými parametrami ako tie, kt. sú požadované. 
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!!!   Vložte do obalu „Kritériá“ !!!! 

 
 

SAMOSTATNÝ SÚPIS NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ URČENÝCH VEREJNÝM 
OBSTARÁVATEĽOM NA HODNOTENIE PONÚK – ponuková cena uchádzača  

 
v podlimitnej zákazke na uskutočnenie prác zadávanej postupom zadávania  podlimitnej zákazky podľa § 100 až 

102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 229/2015 z 19.11.2015, pod sp. zn.: 

22982 - WYP): 

„Oprava areálu vonkajšieho kúpaliska Nemšová“ 
 

vyhlásenej Mestským podnikom služieb Nemšová, s.r.o., Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová, IČO: 363 151 09 
 

 
 
Kritérium: Najnižšia cena - cena celkom za celý predmet zákazky 

  cena bez DPH DPH Cena s DPH 

 Ponuková cena uchádzača  
Najnižšia cena - cena celkom za celý 
predmet zákazky  

   

 
Upozornenie pre uchádzačov: 
V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky určená 
verejným obstarávateľom (bez DPH), môže verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má 
právo neprijať ju. 

 

Prosíme priložiť aj podrobnú kalkuláciu ponukovej ceny uchádzača 
(v rozsahu ocenených výkazov-výmer z projektovej dokumentácie k tejto 
zákazke), ktorá  tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto samostatného súpisu 
návrhov na plnenie kritérií.  
 
 
V ..............................., dňa .................. 

 
 
 
.................................................................. 
podpis oprávneného zástupcu uchádzača 
 

Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu len 
na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je 0. Ak určí na viac desatinných miest 
ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel 
o zaokrúhľovaní (t.z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). Jednotlivé ceny vo výkaze 
výmer môžu byť určené aj s viacerými desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena/ceny ktoré budú 
predmetom návrhov na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musia byť určené najviac na 2 desatinné miesta). 
 
Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania verejnému 
obstarávateľovi (vrátane napr. dopravy do miesta dodania, náklady na vybudovanie a prevádzkovanie 
staveniska, náklady na všetky dodávky materiálov, a pod.).Hodnotia sa ceny vrátane DPH 

 
 
V prípade účasti skupiny podpísané všetkými členmi skupiny (t.z. oprávneným zástupcom/zástupcami každého člena skupiny), pokiaľ plná 
moc nezahŕňa aj podpis ponuky. 
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Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:     
 
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. 
Sídlo:     Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová 
Zastúpenie:    Jozef Petrík, konateľ 
IČO:     363 151 09 
Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Ondrejíčková,  

Mestský úrad Nemšová, 1. poschodie 
tel.: 0917/867622,  
e-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk 

 
 
 
 
 

 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  

zadávaná postupom zadávania  
podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102  

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 

STAVEBNÉ PRÁCE 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 
„OPRAVA AREÁLU VONKAJŠIEHO KÚPALISKA NEMŠOVÁ“ 

 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 
 
 
 
 

 
B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemšová, november 2015 
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B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
1. Predmetom zákazky je uskutočnenie  stavebných prác – spočívajúcich v  

rekonštrukcii/stavebných úpravách areálu letného kúpaliska v Nemšovej smerujúcich k 
modernizácii existujúcich stavebných a prevádzkových objektov a to v rozsahu a za 
podmienok podľa projektovej dokumentácie: „OPRAVA AREÁLU VENKOVNÍHO 
KOUPALIŠTĚ NEMŠOVÁ - ÚPRAVA“, zák. č. 0128-003-000, arch. č.: HP4-9-66702, 
z 08/2015, spracovanej projektantom: HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., divize 
Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, 686 11, Uherské Hradiště, ktorá tvorí prílohu 
k súťažným podkladom.  

Stručný opis prác: V súčasnom areáli dôjde k nasledujúcim úpravám : Existujúce spevnené 
plochy okolo bazénov a prístupové chodníky budú odstránené a nahradené novými, 
vykonanými zo zámkovej dlažby. Z existujúceho železobetónového bazénového telesa 
bude odstránená bazénová fólia a bude do neho vložený nový nerezový bazén 
(viacúčelový so širokou šmykľavkou). Existujúce technologické strojovne budú 
zrekonštruované a bazénová technológia bude nahradená novou.  
Dôjde k úpravám a doplneniam areálových rozvodov (silnoprúd, kanalizácia, vodovod, 
bazénové rozvody, teplovod..). Existujúca sociálna budova bude bezo zmien rovnako ako 
drobné objekty ako bufet, prvá pomoc, šatne ... 

 
 
  Kód predmetu zákazky z CPV:  

Hlavný predmet 
Hlavný slovník:  
45212221-1 Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách 

 
Doplňujúce predmety 
43324100-1 Zariadenia pre bazény 

45212212-5 Stavebné práce na stavbe bazénov 

45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení 

45212210-1 
Stavebné práce na objektoch jednoúčelových športových 
zariadení 

 
 

        Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  912.294,- EUR. 
V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná 
hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom (bez DPH), môže verejný 
obstarávateľ považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju. 

 
     Komplexnosť dodávky 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Nie je teda prípustné predloženie 
ponuky len na časť zákazky. 
 

 
      Miesto a termín dodania predmetu obstarávania 

Miesto dodania predmetu obstarávania je: k. ú. Nemšová, parcelné čísla pozemkov: 
1898/1, 1898/3, 1898/23, 1898/24, 1898/25, 1898/235, 1898/236, 1898/237. Podrobnosti 
sú uvedené v projektovej dokumentácii. 

 NUTS kód: 
   SK022 - Trenčiansky kraj 
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač zhotovil predmet zákazky 
v termínoch: 

https://iszu.uvo.gov.sk/Form?y.Type=NM02&y.ComponentId=13638229
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Etapa Termín 

Odovzdanie staveniska: 
 

Najneskôr do 2 pracovných dní po dni, v ktorom 
nadobudne účinnosť zmluva s úspešným 
uchádzačom  

Začatie prác: V deň odovzdania staveniska 

Kompletné ukončenie prác 
a odovzdanie a skolaudovanie 
diela: 

Najneskôr v lehote do 3 mesiacov  po dni 
odovzdania staveniska, avšak tak,  aby odovzdanie 
a skolaudovanie  stavby  bolo najneskôr do 
30.06.2016 

 
 

2. Uchádzač musí rešpektovať pri plnení zmluvy s verejným obstarávateľom tieto technické, 
hygienické a bezpečnostné normy:  
a) Sacie armatúry a zariadenie musia byť v súlade s normou EN 13451 Vybavenie  

plaveckých bazénov (94 09 15): 
Časť 1 - všeobecné bezpečnostné požiadavky a skúšobné metódy 

Časť 2 - rebríky, rebríkové schodiská a madlá 

Časť 3 - prívod a odtok vody 

Časť 4 - štartovacie bloky 

Časť 5 - vyznačenie dráh 

Časť 6 - obrátkové plochy 

Časť 8 - zábavné vodné atrakcie 

Časť 9 - bezpečnostné značky 

b)         EN 15288-1+A1:2012 

c)         EN 15288-2:2012 

d)    vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z.  o 
požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na 
prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom 
kúpalisku a na umelom kúpalisku 

e)    EN ISO 13920:2003 - Zváranie – Všeobecné tolerancie zváraných konštrukcií - 
Dĺžkové a uhlové rozmery - Tvar a poloha, najmä dodržanie tolerancie priamosti, 
rovinnosti a rovnobežnosti,  

f)     EN 10088-2:2015 Korózie vzdorné ocele - Časť 2: Technické dodacie podmienky 
pre plechy a pásy pre všeobecné použitie 

g)    EN 1092-1+A1:2014  - Príruby a prírubové spoje - Kruhové príruby pre trubky, 
armatúry, tvarovky a príslušenstvo s označením PN - Časť 1: Príruby z ocele  

i)    EN ISO 9445:2006 - Široké pásy a plechy z korozievzdorných ocelí valcované za 
studena - Medzné odchýlky rozmerov a tolerancie tvaru  

j)     EN 1069-1 a 2:2011 - VODNÉ ŠMÝKAČKY S VÝŠKOU NAD 2 m 

k)    EN ISO 9712:2012 pre skúšanie kapilárnou metódou „PT“ pre sektor „w“ a  
„kvalifikačný stupeň 2“ 

 
 

3. Realizácia predmetu obstarávania zahŕňa záväzok uchádzača dodať  aj všetky doklady 
potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných 
právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce 
sa na predmet obstarávania, ak sú vyžadované z príslušných právnych predpisov 
a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet 
obstarávania (pokiaľ z platnej legislatívy a STN noriem takejto povinnosti nepodliehajú, 
tak sa na túto požiadavku neprihliada),. 
 

4. Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi     
predpismi SR a EÚ (najmä so Stavebným zákonom a pod.) a taktiež musí dodržiavať 
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príslušné platné a účinne VZN Mesta Nemšová, týkajúce sa napr. nakladania s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, týkajúce sa 
čistoty, atď. Pri stavebných prácach je nutné dodržiavať všetky technologické a 
bezpečnostné predpisy, STN a vyhlášky. 
 

5. Všetky dodávky súvisiace s uskutočňovaním tejto zákazky musia byť dodané ako nové 
dodávky/tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod. 
 

6. Verejný obstarávateľ požaduje, aby: 
a) predmet zákazky a všetky jeho časti dosahovali všetky určené parametre  počas 

celej záručnej doby predmetu zákazky,  
b) predmet zákazky musí spĺňať ďalšie, aj v tomto opise predmetu zákazky 

nemenované podmienky, vyplývajúce zo záväzných a platných technických 
a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, vzťahujúce sa na predmet 
zákazky, ak sú podľa záväzných a platných technických a právnych noriem 
Slovenskej republiky a Európskej únie vyžadované (pokiaľ z platnej legislatívy takéto 
podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada), 

c) uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi všetky 
doklady na prihlásenie častí predmetu zmluvy do evidencií vedených štátnymi alebo 
samosprávnymi orgánmi, ak takejto povinnosti podliehajú (pokiaľ z platnej legislatívy 
takejto povinnosti nepodliehajú, tak sa na túto požiadavku neprihliada),  

d) uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi 
pasporty, záručné listy, a návody na obsluhu a ostatnú dokumentáciu k predmetu 
zákazky v slovenskom jazyku, českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené 
prekladom do slovenského alebo českého jazyka),  (pokiaľ z platnej legislatívy takéto 
podmienky nie sú, tak sa na túto požiadavku neprihliada). 

e) uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi, 
certifikáty a atesty, správy o vykonaných odborných skúškach a odborných 
prehliadkach a skúškach a ostané doklady súvisiace s predmetom zákazky, 
v slovenskom jazyku, českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené 
prekladom do slovenského alebo českého jazyka),  ak sú vyžadované podľa 
platných právnych predpisov (t.z. z použitých materiálov je potrebné doložiť platné 
certifikáty a výsledky preukazných a kontrolných skúšok.) 
 

7. Uchádzač, ktorý nedodrží požiadavky uvedené v tejto časti podkladov bude  z  
vyhodnotenia vylúčený, resp. bude vylúčená jeho ponuka. 
 

8. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný v projektovej dokumentácii, resp. vo 
výkaze-výmer z projektovej dokumentácie tak, aby bol presne a zrozumiteľne 
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov 
identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný 
obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo 
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo 
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné 
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené 
technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, 
uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty v rovnakej alebo vyššej kvalite. V týchto 
prípadoch je uchádzač povinný vo svojej ponuke presne špecifikovať o ktoré výrobky 
ide a musí zároveň presne uviesť ktoré výrobky použije pri plnení zákazky s verejným 
obstarávateľom. Zároveň uvedie ich presné parametre, vlastnosti atď., aby mohol 
verejný obstarávateľ posúdiť, či ponúkané riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové 
a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú 
uvedené výrobky určené a či sú v rovnakej alebo vyššej kvalite ako tie, ktoré boli 
uvedené v projektovej dokumentácií. 
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9. Všetky uvedené technické parametre v projekte sú uvedené ako minimálny štandard na 

uskutočňované práce a s tým súvisiace dodávky (nedodržanie rozmeru sa však 
považuje za nesplnenie požiadaviek na predmet zákazky). 
 

10. Pre všetky normy uvedené v tejto časti podkladov zároveň platí, že v prípade, ak 
niektorá z uvedených noriem už stratila platnosť, uchádzač bude postupovať podľa 
platnej normy, prípadne normy ekvivalentnej podľa práva EÚ, ktorá garantuje dodržanie 
minimálne rovnakej kvality na predmet zákazky. 
 

11. Ďalšie podrobnosti o realizácií predmetu tejto zákazky sú uvedené v časti B.3 týchto 
podkladov a tiež na tomto obrázku: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rez stenou trojšmýkačky s min. požadovanými rozmermi S=min.11mm a 
G=min.0,55mm  

 
 
12. V prípade, ak budú naplnené podmienky  pre zadanie zákazky uvedené v § 101 ods.1   

písm. d), verejný obstarávateľ informuje, že môže zadať takúto zákazku priamym 
rokovacím konaním, pokiaľ bola táto informácia uvedená už vo výzve na predkladanie 
ponúk k tejto zákazke. 
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Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:     
 
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. 
Sídlo:     Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová 
Zastúpenie:    Jozef Petrík, konateľ 
IČO:     363 151 09 
Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Ondrejíčková,  

Mestský úrad Nemšová, 1. poschodie 
tel.: 0917/867622,  
e-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk 

 
 
 
 
 

 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  

zadávaná postupom zadávania  
podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102  

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 

PRÁCE 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 
„OPRAVA AREÁLU VONKAJŠIEHO KÚPALISKA NEMŠOVÁ“ 

 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 

 

 
 
 
 

B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nemšová, november 2015 
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B. 2 SPÔSOB URČENIA CENY 

 
1. Ponuková cena, v Eurách,  musí byť zostavená v súlade so zákonom č.18 / 1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento 
zákon vykonáva. 

2. Ceny je potrebné uviesť v € celkom, z toho DPH a bez DPH.  Cena sa bude fakturovať 
v súlade s platnou sadzbou DPH podľa platnej právnej úpravy v SR. Dojednaná cena 
sa bude v súvislosti s prípadnou zmenou výšky DPH vyplývajúcou zo zmeny zákona 
meniť.  

3. Ak je uchádzač platcom dane  z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 
3.2 výška DPH, 
3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. Hodnotia sa ceny vrátane DPH. 

5. Uchádzač určí jeho ponukovú cenu tak, že ocení celý  predmet zákazky, všetky jeho 
časti, súčasti. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách. 
Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí 
jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého 
desatinného čísla je číslica 0. Ak určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho 
cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel 
o zaokrúhľovaní (t.z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor). 
(Jednotlivé ceny vo výkaze výmer (rozpočte) môžu byť určené aj s viacerými 
desatinnými miestami, avšak celková ponuková cena/ceny ktoré budú predmetom 
návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musia byť určené najviac na 2 
desatinné miesta). 

6. Ponuková cena musí obsahovať cenu za celú požadovanú prácu a všetky dodávky, t.j. 
sumár všetkých  položiek, ktorý vychádza z ocenených položiek výkazov výmer, resp. 
výpisov materiálu uvedeného v projektovej dokumentácii pre všetky tam uvedené 
objekty. Ponuková cena uchádzača musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu 
obstarávania verejnému obstarávateľovi (vrátane napr. dopravy do miesta dodania, 
náklady na vybudovanie a prevádzkovanie staveniska, náklady na všetky dodávky 
materiálov  a pod.) Hodnotia sa ceny vrátane DPH. 

7. Uchádzač musí v cene predmetu obstarávania uviesť pre každú požadovanú položku 
výkazu-výmer aj jednotkovú cenu. Celková ponuková cena je daná súčinom 
jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkazoch výmeroch, resp. výpisoch 
materiálu pre všetky objekty uvedené v projektovej dokumentácii (t. z. ponuková cena 
je súčtom cien všetkých položiek v uvedených vo výkaze-výmer pri dodržaní tam 
uvedených množstiev – kusov, m.j. a pod.). Položky (časti predmetu obstarávania) 
uvedené vo výkaze výmer, resp. výpise materiálu,  pre ktoré uchádzač neuvedie 
jednotkovú cenu, budú považované za  už zahrnuté v iných cenách.  

8. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky uvedeného projektu alebo odchýlky vo výkaze 
výmer alebo vo výpise materiálu od projektu v etape spracovania svojej ponuky, ocení 
ich samostatne  a  nezahrnie do celkovej ponukovej ceny predmetu obstarávania. Vo 
svojej ponuke však na tento fakt upozorní verejného obstarávateľa. Tieto položky 
nebudú zahrnuté do vyhodnotenia, slúžia výlučne len pre informáciu verejnému 
obstarávateľovi o prípadných chybách v projektovej dokumentácii. 
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Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:     
 
Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. 
Sídlo:     Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová 
Zastúpenie:    Jozef Petrík, konateľ 
IČO:     363 151 09 
Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Ondrejíčková,  

Mestský úrad Nemšová, 1. poschodie 
tel.: 0917/867622,  
e-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk 

 
 
 
 
 
 
 

 
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA  

zadávaná postupom zadávania  
podlimitnej zákazky podľa § 100 až 102  

zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 

STAVEBNÉ PRÁCE 
 

NÁZOV VEREJNEJ ZÁKAZKY: 
„OPRAVA AREÁLU VONKAJŠIEHO KÚPALISKA NEMŠOVÁ“ 

 
 

SÚŤAŽNÉ  PODKLADY 
 
 

 
 
 
 
 

B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemšová, november 2015 
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU OBSTARÁVANIA 

 
 
1.1   Uchádzač je povinný vo svojej ponuke (v časti „Kritériá“) predložiť verejnému 

obstarávateľovi  päť  vyhotovení návrhu zmluvy, ktoré budú vyhotovené v súlade 
s týmito podkladmi (uchádzač predloží 5x príslušnú zmluvu a ku každej zmluve priloží 
doplnenú prílohu č. 1 a prílohu č. 2 k zmluve).   

 
Zmluvy musia byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.  

 
V prípade, ak uchádzačom bude skupina  v zmysle § 31 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, návrh zmluvy bude 
podpísaný oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena 
skupiny) a v čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny 
dodávateľov samostatne. V opačnom prípade bude toto konanie uchádzača 
považované za odstúpenie od ponuky. V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola 
podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu 
splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo 
overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj 
na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom (stačí vyplniť tento údaj vo vzore 
vyhlásenia o vytvorení skupiny a plnej moci, ktorý je uvedený v prílohe k časti  A.1 
týchto podkladov.) 
 
Ako prílohu zmluvy je úspešný uchádzač povinný priložiť  prílohu č. 1 - kalkuláciu ceny 
(t.z. kompletne ocenený výkaz – výmer z projektovej dokumentácie k tejto zákazke so 
zohľadnením týchto podkladov). Zároveň je potrebné priložiť prílohu č.2 – 
harmonogram prác vypracovaný úspešným uchádzačom. 
 
Na predloženom návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a v prípade, ak ho úspešný 
uchádzač nedodrží, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená. Zmluvy musia byť 
vyhotovené v súlade so súťažnými podkladmi. 
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1.2      
 
 

Z M L U V A   O   D I E L O 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov 

a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 
 

čl. I. 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   
Názov:   Mestský podnik služieb Nemšová, s.r.o. 
Sídlo:     Rybárska 92/15, 914 41 Nemšová 
Zastúpenie:    Jozef Petrík, konateľ 
IČO:     363 151 09 
Kontaktná osoba:  Ing. Andrea Ondrejíčková,  

Mestský úrad Nemšová, 1. poschodie 
tel.: 0917/867622,  
e-mail: andrea.ondrejickova@nemsova.sk 

Zápis:    Obch. register Okr. súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro, vl.č.: 12293/R 
 (ďalej len: „Objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Oprávnený na rokovanie 
-vo veciach technických: 
-vo veciach zmluvných : 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Označenie registra: 
Číslo zápisu: 
Tel.: 
Fax: 
E-mail:  
(V prípade účasti skupiny uviesť údaje uvedené v tomto bode pre každého člena skupiny samostatne. Členovia 
skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne) 

(ďalej len: „Zhotoviteľ“) 
 

čl. ll. 
Predmet zmluvy 

  
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo: OPRAVA AREÁLU 

VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ NEMŠOVÁ“ a to v rozsahu podľa výkazu-výmer z projektovej 
dokumentácie: „OPRAVA AREÁLU VENKOVNÍHO KOUPALIŠTĚ NEMŠOVÁ - ÚPRAVA“, 
zák. č. 0128-003-000, arch. č.: HP4-9-66702, z 08/2015, spracovanej projektantom: HUTNÍ 
PROJEKT Frýdek-Místek a.s., divize Uherské Hradiště, Palackého nám. 231, 686 11, 
Uherské Hradiště, (ďalej v texte označovaná aj len ako: „projektová dokumentácia“ alebo 
„projekt“). 
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2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy (t. z.: 
„dielo“) odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade s § 43d 
zákona č. 50/1976 Zb. (stavebného zákona) a súvisiacich STN, podľa projektovej 
dokumentácie uvedenej v ods. 1 tohto článku na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil 
objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní – podlimitnej zákazke na 
uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 229/2015 
z 19.11.2015, pod sp. zn.: 22982 - WYP): „OPRAVA AREÁLU VONKAJŠIEHO 
KÚPALISKA NEMŠOVÁ“ a v súlade so súťažnými podkladmi k tejto zákazke. Táto ponuka 
je  archivovaná ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní u objednávateľa. Tieto 
dokumenty (tzn. súťažné podklady, projektová dokumentácia, vrátane výkazov-výmer z 
projektovej dokumentácie uvedenej vyššie a ponuka) sú obom zmluvným stranám známe, 
boli zmluvným stranám  navzájom odovzdané a obe zmluvné strany ich považujú za súčasť 
tejto zmluvy.      

 
čl. lll. 

Termín plnenia 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy 
v nasledovných termínoch: 

 

Etapa Termín 

Odovzdanie staveniska: 
 

Najneskôr do 2 pracovných dní po dni, v ktorom 
nadobudne účinnosť táto zmluva  

Začatie prác: V deň odovzdania staveniska 

Kompletné ukončenie prác 
a odovzdanie  a skolaudovanie 
diela: 

Najneskôr v lehote do 3 mesiacov  po dni 
odovzdania staveniska, avšak tak,  aby odovzdanie 
a skolaudovanie  stavby  bolo najneskôr do 
30.06.2016 

 
Zhotoviteľ bude  zhotovovať dielo aj v súlade s harmonogramom výstavby postupu prác, 
ktorý vypracoval zhotoviteľ (v súlade s vyššie uvedenými termínmi) a ktorý tvorí prílohu 
č.2 tejto zmluvy o dielo. 

 
2.  Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, 
pokiaľ bude dielo zhotovené riadne, v súlade s platnými technickými normami, touto 
zmluvou a projektovou dokumentáciou uvedenou v čl. II tejto zmluvy. 

 
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 
stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. 
Následne objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. 
Všetky prípadné naviacpráce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené 
v stavebnom denníku a vopred upravené písomným dodatkom k tejto zmluve (za 
dodržania zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), príp. novou zmluvou. V prípade 
porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a zároveň 
má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela uvedenej v čl. IV tejto zmluvy. 
Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu 
škody, ktorá  mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti v plnej výške a to aj 
v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty. Zmluvné  strany 
uzatvoria dodatok k zmluve  po predchádzajúcom súhlase  Rady Úradu pre verejné 
obstarávanie, ak je to potrebné. 
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4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok „vyššej moci“ znemožňujúcich 

riadne plnenie diela sa aplikujú ustanovenia čl. XIII. tejto zmluvy.  Toto ustanovenie platí aj 
v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. 
O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku 
s odôvodnením, v opačnom prípade nie sú dôvodom pre postup podľa prvej vety. 

 
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu. 
 

čl. IV. 
Cena predmetu zmluvy 

 
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 diela, jednostranne nemenná a 
predstavuje: 

 
Cena bez DPH………………...,-€, slovom ……………….…………..………………….Eur 

           DPH 20%….…..…...,-€, slovom ….…………………….………….…………..Eur                
Cena s   DPH………..………...,-€, slovom ………………………………………..……...Eur 

 
DOPLNÍ UCHÁDZAČ  

 
2. Dohodnutá cena je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom 

rozpočte podľa objektov v členení podľa výkazov výmer z projektovej dokumentácie 
uvedenej v čl. II tejto zmluvy. Rozpočet (ocenené výkazy výmer) je neoddeliteľnou 
súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1). Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi 
najneskôr v deň uzavretia tejto zmluvy elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) 
podrobného rozpočtu a zároveň je povinný predkladať bezodkladne v elektronickej verzii 
(formát MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas 
realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň 
položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkazu výmer. V prípade porušenia tejto 
povinnosti má objednávateľ  nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý 
deň omeškania so splnením tejto povinnosti a tiež má nárok na náhradu škody v plnej 
výške. Popri tom má objednávateľ  nárok odstúpiť pre porušenie povinnosti definovanej 
v tomto odseku od tejto zmluvy.    

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

a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, 
b) všetky náklady na dodávky materiálov, zariadení a pod., ktoré sú nevyhnutné pre 

zhotovenie diela, 
c) aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy.  

 
 

čl. V. 
Platobné podmienky 

 
1. Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy. Platba za predmet 

zákazky sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry 
a následných splátok v zmysle dohody o splátkovom kalendári. V  cene musia byť zahrnuté 
všetky náklady na riadne plnenie zmluvy (napr. náklady zhotoviteľa na zriadenie 
a prevádzku staveniska, náklady na dodávku potrebných materiálov a tovarov a pod.) 
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2. Zhotoviteľ bude dielo fakturovať nasledovne: 
a) Zhotoviteľ bude dielo fakturovať až po riadnom zhotovení celého diela (t. z. až po 

ukončení celého plnenia tejto zákazky, po dodaní všetkých dodávok a potrebných 
dokladov a uskutočnení všetkých prác a po odstránení všetkých prípadných vád 
a nedorobkov), kedy vystaví prvú faktúru na 90% z ceny diela. Podkladom pre 
vystavenie prvej faktúry bude súpis všetkých, skutočne uskutočnených prác 
a príp. dodaných tovarov potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, 
prípadne stavebným dozorom objednávateľa a fotokópia protokolu (zápisu) 
o odovzdaní/prevzatí diela podpísaná objednávateľom, 

b) Následne po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené 
užívanie celého diela zhotoviteľ  vystaví a doručí druhú faktúru objednávateľovi a to 
do 15 dní po dni, v ktorom nadobudne právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, 
ktorým bude povolené užívanie celého diela a to na zvyšných 10% z ceny diela. 
Podkladom pre vystavenie druhej faktúry bude fotokópia právoplatného 
kolaudačného povolenia na dielo. 

 
3. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa uvedeného v zmluve alebo riadne oznámeného objednávateľovi (pokiaľ bola 
úhrada vykonaná v správnej výške). 

 
4. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej 

republiky. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 
splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

 
čl. Vl. 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných 
skúšok, ak sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy (v prípade, ak v zmysle platnej 
právnej úpravy vyžadované nie sú, tak sa na túto podmienku neprihliada). Vzájomne a 
preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.  

 
2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 7 dní pred dohodnutým termínom 

dokončenia diela k záverečnému prevzatiu. 
 
3. Dielo sa bude považovať za riadne a úplne dodané až po ukončení celého plnenia tejto 

zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov a uskutočnení všetkých prác 
a po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Až do odstránenia všetkých 
prípadných zistených vád a nedorobkov však nie je dielo považované za riadne 
odovzdané a objednávateľ nie je povinný ho prevziať. O prevzatí diela spíšu strany zápis 
(protokol), ktorý obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, prehlásenie 
zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. Jedno 
vyhotovenie protokolu (v originálnom vyhotovení) je zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi, v opačnom prípade sa dielo nepovažuje za riadne odovzdané. 

 
4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi všetky doklady 

potrebné k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu, ak takéto doklady vyplývajú 
z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) 
vzťahujúce sa na dielo. V prípade nedodania týchto dokladov však nie je dielo 
považované za riadne odovzdané. Všetky tieto doklady a dokumenty musia byť dodané 
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v slovenskom jazyku alebo českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a musí byť doložený 
preklad do slovenského alebo českého jazyka). 

 
5. Dňom riadneho odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu. 

Dňom riadneho odovzdania diela prechádza na objednávateľa aj nebezpečenstvo škody 
na diele. 

 
6. Všetky dodávky súvisiace s uskutočňovaním tejto zmluvy musia byť dodané ako nové 

dodávky/tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod. 
 

7. Zhotoviteľ je povinný poskytovať objednávateľovi všetku súčinnosť nevyhnutnú k vydaniu 
a správoplatneniu kolaudačného rozhodnutia (ak sa dielo bude kolaudovať), ktorú od neho 
ako od zhotoviteľa stavby možno očakávať.  V prípade porušenia tejto povinnosti má 
objednávateľ právo na  zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj začatý deň 
omeškania so splnením tejto povinnosti a okrem toho má objednávateľ právo odstúpiť od 
tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody, ktorá  mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti  v plnej výške a to 
aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty. 

 
 

čl. VII. 
Záručná doba a vady diela 

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

vlastnosti dohodnuté v zmluve. 
 
2. Záručná doba na celý predmet zmluvy je 5 rokov, s výnimkou záruky na technológie, kde je 

záruka v dĺžke podľa záruky poskytnutej výrobcom/dodávateľom príslušnej technológie, 
najmenej však 2 roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi.  

 
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ  vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 
4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, 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.  

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela v čo najkratšom, 

technicky možnom čase, najneskôr však do 2 pracovných dní od uplatnenia reklamácie 
objednávateľom. 

 
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od začatia ich odstraňovania, 

ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený 
zápis. 

 
čl. VIII. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 
 
1. Popri iných ustanoveniach tejto zmluvy, má objednávateľ právo na nasledovné zmluvné 

pokuty: 
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a. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne (t. z. nedodá 
dielo riadne a včas) alebo v prípade omeškania  zhotoviteľa s ktorýmkoľvek termínom 
uvedeným v harmonograme, ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve, objednávateľ má 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý, aj začatý deň 
omeškania. 

b. V prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto 
zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- € za každý, aj 
začatý deň omeškania.  

c. V prípade nedodržania lehoty uvedenej v čl. VII. bod 5 alebo 6 tejto zmluvy 
zhotoviteľom má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- € za každý, aj 
začatý deň omeškania.  

d. Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé porušenie 
povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokiaľ v zmluve nie je ustanovené inak. 

 
2. Vyššie uvedenými zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá  vznikla 

v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, 
ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty. 

 
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úrok 

z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 
 

čl. IX. 
Spolupôsobenie objednávateľa 

 
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. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého 
spolupôsobenia platí čl. XIII ods. 3 tejto zmluvy. 

 
čl. X. 

Stavebný denník 
 
1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona  

č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.  
 
2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho 

zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený 
zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby. 

 
3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude 

denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup 
realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie.  

 
4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch 

pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do 
troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený. 

 
 

čl. XI 
Osobitné ustanovenia 

 
1. Realizácia diela zahŕňa záväzok zhotoviteľa dodať  aj všetky doklady potrebné k uvedeniu 

diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN 
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noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na dielo, ak sú vyžadované 
z príslušných právnych predpisov a STN noriem. 
 

2. Zhotoviteľ musí pri plnení tejto zmluvy postupovať v súlade s platnými právnymi     
predpismi SR a EÚ (najmä so Stavebným zákonom a pod.) a taktiež musí dodržiavať 
príslušné platné a účinne VZN Mesta Nemšová, týkajúce sa napr. nakladania s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce, týkajúce sa 
čistoty, atď. Pri stavebných prácach je nutné dodržiavať všetky technologické a 
bezpečnostné predpisy, STN a vyhlášky.  

 
3. Objednávateľ požaduje a zhotoviteľ sa zaväzuje na to, aby: 

a) predmet zmluvy a všetky jeho časti dosahovali všetky určené parametre  počas celej 
záručnej doby predmetu zákazky,  

b) predmet zmluvy musí spĺňať ďalšie, aj v tejto zmluve nemenované podmienky, 
vyplývajúce zo záväzných a platných technických a právnych noriem Slovenskej 
republiky a Európskej únie, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, ak sú podľa záväzných 
a platných technických a právnych noriem Slovenskej republiky a Európskej únie 
vyžadované (pokiaľ z platnej legislatívy takéto podmienky nie sú, tak sa na túto 
požiadavku neprihliada), 

 
4. Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi všetky 

doklady na prihlásenie častí predmetu zmluvy do evidencií vedených štátnymi alebo 
samosprávnymi orgánmi, ak takejto povinnosti podliehajú (pokiaľ z platnej legislatívy 
takejto povinnosti nepodliehajú, tak sa na túto požiadavku neprihliada) v slovenskom 
jazyku, českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do slovenského 
alebo českého jazyka,  
 

5. Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi pasporty, 
záručné listy, a návody na obsluhu a ostatnú dokumentáciu k predmetu zákazky 
v slovenskom jazyku, českom jazyku (príp. v pôvodnom jazyku a doložené prekladom do 
slovenského alebo českého jazyka) ak sú vyžadované podľa platných právnych predpisov 
(pokiaľ z platnej legislatívy takejto povinnosti nepodliehajú, tak sa na túto požiadavku 
neprihliada),  

 
6. Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi, certifikáty 

a atesty, správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach 
a ostané doklady súvisiace s predmetom zákazky, ak sú vyžadované podľa platných 
právnych predpisov (t. z. z použitých materiálov je potrebné doložiť platné certifikáty a 
výsledky preukazných a kontrolných skúšok.) 

 
7. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok 

a čistotu. 
 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené tretím osobám v súvislosti s činnosťou 
súvisiacou s predmetom tejto zmluvy a je zároveň povinný zabezpečiť 
zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti 
s činnosťou súvisiacou s predmetom tejto zmluvy, a to do 3. dní odo dňa, v ktorom 
nadobudne účinnosť táto zmluva minimálne na poistnú sumu minimálne vo výške 100.000 € 
pre každý jednotlivý prípad. Zhotoviteľ je povinný toto poistenie udržiavať a financovať 
počas celej platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať, že má uzavreté toto 
poistenie v požadovanej minimálnej výške a to do 3. dní odo dňa, v ktorom nadobudne 
účinnosť táto zmluva (predloží objednávateľovi kópiu poistnej zmluvy alebo poistky). 
Rovnako je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa aj o akýchkoľvek zmenách 
týkajúcich sa tohto poistenia.  V prípade, ak by zhotoviteľ nemal zabezpečené toto 
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poistenie počas trvania tejto zmluvy minimálne v uvedenej minimálnej výške alebo ho 
nepreukáže podľa predchádzajúceho textu, má objednávateľ právo odstúpiť od tejto 
zmluvy a zároveň má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela 
uvedenej v tejto zmluve (okrem toho má však aj nárok na náhradu prípadnej škody a to 
v plnej výške). 
 

9. Objednávateľ má právo kedykoľvek počas zhotovovania diela kontrolovať, či je dielo 
zhotovované riadne, kvalitne a odborne. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi 
pri uplatňovaní tohto jeho práva všetku potrebnú súčinnosť. V prípade porušenia tejto 
povinnosti, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každé 
neposkytnutie súčinnosti alebo neumožnenie kontroly, a to aj opakovane a zároveň má 
objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je 
dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá  vznikla v dôsledku porušenia povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje 
výšku  zmluvnej pokuty.  

 
10. Objednávateľ má právo, za účasti znalca, ktorého si vyberie, vykonať pred odovzdaním 

a prevzatím diela, ale aj kedykoľvek počas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania, 
prípadne má právo odobrať vzorky z materiálov použitých pri zhotovovaní diela a to najmä 
za účelom zistenia, či je dielo zhotovované riadne a v súlade s touto zmluvou a projektom. 
V prípade, ak výsledky sond, meraní alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že 
dielo nie je zhotovované riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom, má právo 
neprevziať takto zhotovené dielo. Zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy 
a tiež má právo požadovať od zhotoviteľa aj úhradu preukázaných nákladov na vykonanie 
sond alebo iných meraní, ktorých výsledky poukazovali na to, že dielo nie je zhotovované 
riadne, v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom.  V prípade, ak výsledky sond, meraní 
alebo odobratých vzoriek budú poukazovať na to, že dielo nie je zhotovované riadne, 
v súlade s touto zmluvou a/alebo projektom a zároveň, ak podľa vyjadrenia znalca bude 
možné tieto vady a chyby odstrániť, tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy 
o dielo až po márnom uplynutí lehoty na odstránenie prípadných  nedostatkov. Lehota na 
odstránenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú 
písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie 
diela. V prípade, ak podľa vyjadrenia znalca nebude možné tieto vady a chyby odstrániť, 
tak platí, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo okamžite. 
 

11.  Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: V prípade zmeny 
subdodávateľa je zhotoviteľ  povinný dodržať pravidlá pre zmenu subdodávateľa tak, ako 
boli uvedené v súťažných podkladoch. Zmluvné strany sa dohodli, že v   prípade zmeny 
subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi objednávateľom  a zhotoviteľom  je povinný 
zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa 
nastať oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. 
nasledovné: podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných 
subdodávateľov a predmety subdodávok a čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ 
spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Platí teda to, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, 
musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čo si v prípade 
pochybností môže overiť objednávateľ  sám vyžiadaním si potrebných dokladov podľa § 
26, príp. § 128 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade porušenia ktorejkoľvek 
z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny 
subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov), má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má 
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nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek 
z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že si je 
vedomý toho, že povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri 
konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na 
dodaní plnenia v sume najmenej 30% z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača, 
ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur, 
alebo v sume najmenej 50% z hodnoty plnenia uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o 
inú zákazku. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania tejto 
zmluvy. 
 

12. Zhotoviteľ je povinný uskutočňovať stavbu len s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu 
o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti  podľa § 45 ods. 1 písm. b) a § 45 ods. 4, 5 a 
§ 46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov (konkrétne stavbyvedúci s odborným zameraním na 
príslušné stavby) v spojení so zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo dokladu ekvivalentného. Meno 
tejto osoby (stavbyvedúceho) je povinný zhotoviteľ oznámiť objednávateľovi najneskôr pri 
preberaní staveniska, pokiaľ tak už neurobil pri prekladaní ponuky v zákazke uvedenej 
v čl. II tejto zmluvy alebo ak by došlo po podaní ponuky k zmene tejto osoby. V prípade, 
ak by počas zhotovovania diela došlo k zmene tejto osoby, je Zhotoviteľ povinný 
najneskôr v deň tejto zmeny predložiť objednávateľovi fotokópiu dokladu/dokladov 
o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti uvedené v predchádzajúcom texte. V prípade, 
ak zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní (t. z. buď bude postupovať pri plnení tejto 
zmluvy bez takejto osoby, príp. nepredloží nový doklady  o odbornej spôsobilosti pri 
zmene tejto osoby), má objednávateľ právo na  zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za 
každý, aj začatý deň omeškania so splnením povinnosti a okrem toho má objednávateľ 
právo odstúpiť od tejto zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody, ktorá  mu vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti  
v plnej výške a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku  zmluvnej pokuty. 
 

 
čl. XII. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných 
ustanoveniach tejto zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany 
zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak 
zhotoviteľ : 
a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 7 dní alebo s akýmkoľvek 

termínom uvedeným v harmonograme prác uvedenom v prílohe č. 2 k tejto zmluve   
o viac ako 10 dni,  

b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom 
v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu 
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu, pričom dodatočne 
poskytnutá lehota na nápravu bude 3 pracovné dni, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni sa nepredlžuje celkový termín 
na zhotovenie diela, 

c) v rozpore s  ustanovením tejto zmluvy zastavil práce na zhotovení diela na dobu dlhšiu 
ako 5 dní a ak ani napriek upozorneniu nepokračuje v zhotovovaní diela, 

d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva 
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 

e) v prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto 
zmluvy,  
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f) v  prípade uvedenom v čl. XI tejto zmluvy (porušenie povinnosti uskutočňovať stavbu len 
s použitím osoby, ktorá je držiteľom dokladu o odbornej spôsobilosti na vybrané 
činnosti.... alebo nepreukázanie jej odbornej spôsobilosti a pod.) 

g)  v prípade porušenia iných povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy, ak 
napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedôjde k náprave ani v dodatočne 
poskytnutej lehote, pričom dodatočne poskytnutá lehota na nápravu bude 3 pracovné 
dni, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne na dlhšej lehote s tým, že o tieto dni 
sa nepredlžuje celkový termín na zhotovenie diela.  

 
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, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa 
objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie 
tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia 
doručeného objednávateľovi. 

 
čl. XIII. 

Vyššia moc 
 

1.  Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán nezávislé 
a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, 
generálny štrajk, živelné pohromy a pod. (ďalej len „vis major“ alebo „vyššia moc“).  

 
2. Pokiaľ skutočnosti vis major spôsobia objektívnu, dočasnú alebo trvalú nemožnosť plnenia 

jednotlivých zmluvných podmienok/povinností, je dotknutá/povinná strana povinná to 
písomne oznámiť oprávnenej strane. Lehoty uvedené v tejto zmluve alebo zákone sa na 
čas trvania skutočnosti označenej ako vis major dočasne pozastavujú; musí však byť o ich 
výskyte urobená zmienka v stavebnom denníku, s presný označením ich začiatku a 
charakteru. Po skončení trvania skutočnosti označenej ako vis major plynú pozastavené 
lehoty plynule ďalej s tým, že nadväzujú na časť lehôt už uplynulých pred ich pozastavením 
v dôsledku vis major. Počas trvania vis major alebo bezprostredne po jej skončení môže 
ktorákoľvek zo zmluvných strán navrhnúť z tohto dôvodu zmenu príslušných ustanovení 
zmluvy týkajúcich sa ceny diela a lehoty na vykonanie diela alebo navrhnúť dohodu 
o zrušení tejto zmluvy, ak vis major spôsobí následky takej povahy, že predmet tejto zmluvy 
bude objektívne nevykonateľný. Pokiaľ nedôjde k dohode zmluvných strán, môže 
ktorákoľvek zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť.  

 
3. V prípade výskytu nepriaznivých poveternostných podmienok objektívne  znemožňujúcich 

riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce 
prerušené. O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom 
denníku s odôvodnením, inak nie sú dôvodom na predĺženie termínu zhotovenia diela. 

 
 
 

čl. XIV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Účastníci si zmluvu prečítali, s jej obsahom bez výhrad súhlasia, prehlasujú, že zmluva 

nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a že zmluva 
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obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, na znak čoho ju v piatich 
vyhotoveniach vlastnoručne podpísali.  
 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a 
Občianskeho zákonníka. 

 
3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z toho jeden originál je pre 

zhotoviteľa a štyri originály pre objednávateľa. 
 

4. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných 
štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy. 
 

5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 
v platnom znení. 
 

6. Komunikácia medzi zmluvnými stranami pri plnení tejto zmluvy bude prebiehať 
v slovenskom jazyku. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporu bude rozhodné 
právo SR. 

 
V Nemšovej, dňa ................              V ......................................, dňa ................... 
 
Objednávateľ:       Zhotoviteľ:      
 
 
 
 
 
 
...........................................................                         ................................................................         
          Jozef Petrík, konateľ 
 
V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať zmluvu 
splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa 
plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným obstarávateľom. Členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne) 
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Príloha č. 1 – kalkulácia ceny 
 
 
 

DOPLNÍ UCHÁDZAČ  
PODĽA VÝKAZOV VÝMER Z PROJEKTOVEJ  DOKUMENTÁCIE 
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Príloha č. 2 – harmonogram prác 

 
DOPLNÍ UCHÁDZAČ  

 
Musí však zohľadňovať aj termíny uvedené vyššie v texte zmluvy 
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Príloha k súťažných podkladom: projektová dokumentácia a výkaz - výmer 
 

Pozn.: V prípade akýchkoľvek problémov vzniknutých v súvislosti s elektronickou formou projektovej 
dokumentácie, pripadne jej uverejnením na profile verejného obstarávateľa  

(napr. nemožnosť otvorenia súboru atď.) kontaktujte:  
JUDr. Katarínu Mrázovú, 0905/834 056, katka.mrazova@gmail,com 

 

 


