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A.1

Pokyny pre uchádzačov

Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Žilina
Adresa verejného obstarávateľa: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
IČO:
0321796
kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
Tel. č.:
+421417063203, +421917990119
Fax:
+421417231912
E-mail:
katarina.zahradnikova@zilina.sk
Internetová adresa:
http://www.zilina.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese:
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém)
možno získať na adrese: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať na: vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

2. Predmet zákazky
2.1 Názov: „Dodávka a montáž cykloprístreškov v meste Žilina“
2.2 Stručný opis zákazky:
2.3 Predmetom zákazky je dodávka a osadenie dvoch cykloprístreškov pre bicykle v meste Žilina podľa
individuálnych kritérií zadaných v projektových dokumentáciách a jedného cykloprístrešku atypických
parametrov a dizajnu zadaných v projektovej dokumentácii. Podrobná špecifikácia a rozsah predmetu
zákazky je obsahom časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a B.4 Projektová
dokumentácia.
2.4 Celková hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota (bez DPH):
20 086,958 EUR bez DPH
2.5 Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií:
CPV: 34913510-8 Zámky na bicykle
Doplňujúce predmety: CPV: 45255400-3 Montážne práce
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky, B.4 Projektová
dokumentácia. Pri identifikácii konkrétneho typu materiálu (výrobku) alebo materiálu (výrobku)

konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto materiál (výrobok)
ekvivalentným materiálom (výrobkom), ktorý spĺňa požadované funkčné charakteristiky.
V takomto prípade je potrebné upraviť položku vo formulári Výkaz výmer.
3. Rozdelenie predmetu zákazky
3.1

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky

4. Variantné riešenie
4.1
4.2

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky.
Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia ponúk.

5. Miesto dodania predmetu zákazky
5.1

Miesto dodania predmetu zákazky: Vybrané mestské časti mesta Žilina: pred zimným štadiónom, ul.
Uhoľná Žilina, pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Hurbanova 16, Žilina, ZŠ Jarná, p.č.
6416.
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6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania predmetu zákazky
6.1

Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie zadávanej zákazky na dodanie tovaru: Požadovaná lehota
dodania predmetu zákazky na základe zmluvy o dielo (do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy).

7. Zdroj finančných prostriedkov
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov projektu „Central MeetBike“, ktorý je
financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu vo výške 10%
a z rozpočtu Mesta Žilina vo výške 5%.
7.1
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
7.2
Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v euro po dodaní
predmetu zákazky na základe predloženej faktúry. Splatnosť faktúry je do 30 dní od doručenia
faktúry.

8. Druh zákazky
8.1.
8.2.

8.3.

Zákazka na dodanie tovaru.
Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejného obstarávania Zmluvu o dielo na základe
zadávania podlimitnej zákazky podľa §100 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie požadovaného predmetu zadávanej
zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 - Opis predmetu zákazky, B.2 - Spôsob určenia ceny a
B.3 - Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky a B. 4 Projektová dokumentácia.

9.

Lehota viazanosti ponuky

9.1.

Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.12.2014.
V prípade uplatnenia revíznych postupov, alebo iných nepredvídateľných okolností verejný
obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk.
Počas lehoty viazanosti ponúk je uchádzač viazaný svojou ponukou.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.

9.2.
9.3.
9.4.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
10. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi alebo záujemcami
10.1.

10.2.

10.3
10.4

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a iné dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom
a uchádzačom alebo záujemcom v slovenskom jazyku sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí
trvalé zachytenie ich obsahu, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií,
a je rovnako dostupný každému záujemcovi. Dorozumievanie možno uskutočňovať poštovou
zásielkou, faxom, elektronickými prostriedkami alebo doručením osobne. Verejný obstarávateľ
navrhuje dorozumievanie elektronickou formou, t.j. faxom, e-mailom.
Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické
prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej
forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní
zákonom stanovených lehôt. Za splnený termín sa považuje dátum prijatia, alebo odoslania faxom,
alebo e-mailom.
Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie
doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.
Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom,
záujemcom, najmä písomností, s ktorých doručením zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie
lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného
predpisu o správnom konaní.

11. Vyžiadanie, vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
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11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

Záujemca požiada o vysvetlenie na adrese:
Mestský úrad Žilina
Oddelenie verejného obstarávania
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Zahradníková
e-mail: katarina.zahradnikova@zilina.sk
Tel. č. +421 417063203, mob.: +421917990119
Fax: +421417231912
Verejný obstarávateľ navrhuje elektronickú alebo faxovú formu vysvetľovania. V prípade, že nie je
k dispozícii, použije sa písomná forma prostredníctvom pošty.
Vysvetlenie súťažných podkladov, predložené zo strany ktoréhokoľvek záujemcu sa preukázateľne
oznámi do 3 pracovných dní od doručenia požiadavky všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné
podklady. Verejný obstarávateľ doručí do 3 pracovných dní odpoveď elektronickou formou. Verejný
obstarávateľ zverejní predmetné vysvetlenie súťažných podkladov aj na internetovej stránke
verejného obstarávateľa v tej istej časti ako boli zverejnené súťažné podklady.
Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené v súťažných
podkladoch, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2.

12. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
12.1 Obhliadka miesta nie je potrebná.
Časť III.
Príprava ponuky
13. Vyhotovenie ponuky
13.1.
13.2

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, alebo tlačiarňou počítača.
Prílohy môžu byť vyplnené ručne perom.
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v týchto súťažných podkladoch, musia
byť v ponuke predložené ako originály, alebo úradne overené kópie, ak nie je v týchto súťažných
podkladoch uvedené inak.

14. Jazyk ponuky
14.1.

14.2.

Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty požadované pri zadávanej zákazke musia byť vyhotovené
v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku). Táto podmienka neplatí pre doklady a dokumenty
predložené v českom jazyku.
Doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzač so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť preložené do štátneho jazyka (t.j. do slovenského jazyka okrem dokladov predložených
v českom jazyku). V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je
úradný preklad v štátnom jazyku (t.j. do slovenského jazyka).

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača musí byť vyjadrená v EURO.
15.2. Cena za zadávanú zákazku musí byť stanovená podľa §3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
15.3. Cena za dodanie predmetu zákazky zohľadňuje kompletnú cenu za požadovaný tovar podľa časti
súťažných podkladov B.2 Spôsob určenia ceny a Výkazu výmer.
15.4. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení :
15.4.1. navrhovaná zmluvná cena za celú zákazku bez DPH,
15.4.2. navrhovaná zmluvná cena za celú zákazku vrátane DPH.
15.5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platcom DPH upozorní v ponuke.
15.1.
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16. Zábezpeka ponuky
16.1.

Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

17. Obsah ponuky
17.1.

Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:

17.1.1. Obsah predložených dokumentov.
17.1.2. Ponúknutú cenu podľa časti C. Spôsob určenia ceny.
17.1.3. Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia. Návrh na plnenie kritérií
odporúčame uviesť na samostatnom dokumente, ktorý bude pevne zviazaný v ponuke. Návrh na
plnenie kritérií bude opečiatkovaný a parafovaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
17.1.4. Doklady podľa § 26, § 27, § 28 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Konkrétna špecifikácia týchto dokladov je
uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
17.1.5. Podpísaný návrh Zmluvy o dielo
17.2. Uchádzač predloží ponuku v tlačenej forme a spôsobom uvedeným v § 39 ods. 1 až 5 zákona o VO.
17.2.1. Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača
a v prípade skupiny dodávateľov splnomocneným členom skupiny dodávateľov – Formulár – Návrh
uchádzača na plnenie kritéria (strana 16 súťažných podkladov,
17.2.2. Návrh zmluvných podmienok, v ktorých zohľadní obsah kapitol B.1 Opis predmetu zákazky, B.2
Spôsob určenia ceny, B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Obsahom budú ďalej nasledovné doklady:
17.2.3 Identifikačné údaje uchádzača: - názov (obchodné meno), registrované sídlo a presná adresa
uchádzača, štatutárny orgán, kontaktná osoba vrátane čísla telefónu a faxu,
17.2.4. Doklady alebo čestné vyhlásenia preukazujúce splnenie podmienok účasti v súlade s § 26 – 30
zákona o VO podľa požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania,
17.2.5. Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača; v prípade skupiny dodávateľov – splnomocneným členom skupiny
dodávateľov,
17.2.6. Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
podpísané štatutárnym orgánom uchádzača; v prípade skupiny – splnomocneným členom skupiny,
17.2.7. V prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie o tom, že v prípade prijatia ponuky vytvoria
v stanovenej lehote právnu formu požadovanú na zabezpečenie riadneho plnenia zmluvy,
17.2.8. Vyhlásenie uchádzača v súlade s § 39 ods. 5 zákona o VO, že nie je členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku, podpísané štatutárnym zástupcom/zástupcami uchádzača a opatrené
pečiatkou organizácie.
17.2.9. Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie požiadaviek na dodanie predmetu
zákazky, najmä v prípadoch ak predkladá ponuku na ekvivalenty.

18. Náklady na ponuku
18.1.

18.2.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania
zadávanej zákazky.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote na
predkladanie ponúk podľa bodu 22.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk a ani po jej uplynutí
stanovenej v bode 9 uchádzačom nevracajú. Všetky ponuky zostávajú súčasťou dokumentácie
verejného obstarávania zadávanej zákazky.
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Časť IV.
Predkladanie ponúk
19. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
19.1.

19.2.
19.3.

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky subdodávateľom iného uchádzača alebo členom skupiny, ktorá predkladá ponuku
a rovnako nemôže byť ani členom štatutárneho orgánu alebo členom dozornej rady iného uchádzača
v tom istom postupe zadávania podprahovej zákazky.
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania zadávanej zákazky ponuku uchádzača, ktorá
bola predložená v rozpore s bodmi 19.1 a 19.2 tejto časti súťažných podkladov.

20. Predloženie ponuky
20.1.

20.2
20.3

Uchádzač predloží ponuku v listinnej a elektronickej podobe na CD nosiči v samostatnom uzavretom
obale podľa bodu 21 osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 22.1
a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku
prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 22.2 rozhodujúci termín doručenia ponuky
verejnému obstarávateľovi.
Pri osobnom doručení listinnej ponuky na adresu uvedenú v bode 22.1, obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia týchto dokladov.
Ďalšie postupy, vzťahy, termíny, povinnosti a pod. viažuce sa k vyhlásenému postupu verejného
obstarávania, ktoré nie sú popísané alebo špecifikované v týchto súťažných podkladoch, sa v tejto
súťaži riadia všeobecnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

21. Označenie obálky ponuky
21.1. Uchádzač vloží ponuku a návrh na plnenia kritéria vrátane návrhu rámcovej dohody do
nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti
nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
21.1.1. adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 22.1 a vo výzve,
21.1.2. adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
21.1.3. označenie "podlimitná zákazka - neotvárať",
21.1.4. označenie heslom zadávanej podlimitnej zákazky: „CYKLOPRÍSTREŠKY“

22. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
22.1.

22.2.
22.3.

Ponuky je potrebné doručiť na adresu:
Názov:
Mestský úrad Žilina
Sídlo:
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Podateľňa
Lehota na predkladanie ponúk uplynie 11.02.2014 do 09,00 hod.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 a vo výzve sa
vráti uchádzačovi neotvorená.

23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
23.1.

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie
ponúk, v uzatvorenom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta
podnikania, s označením „podlimitná zákazka – neotvárať“ a s heslom súťaže „Dodatok k ponuke
VEREJNÉ OSVETLENIE - NEOTVÁRAŤ“.
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23.2.

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 adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 21.1
a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.

Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24. Otváranie obálok s ponukami
24.1.
24.2.

24.3.

24.4.

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 11.02.2012 o 13,30 hod.. na adrese Mestský úrad
Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Na otváraní obálok s ponukami sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku podľa
bodu 22.1 a 22.2. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený najviac jednou
osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraním ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán
alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok
s ponukami preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať (napr. kópiu výpisu
z obchodného alebo živnostenského registra). Poverený zástupca uchádzača sa preukáže na otváraní
obálok s ponukami preukazom totožnosti. a splnomocnením na zastupovanie.
Na otváraní obálok s ponukami za účasti uchádzačov podľa bodov 24.2. sa všetkým zúčastneným
zverejnia obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov, ktorých ponuky boli doručené
v lehote na predkladanie ponúk na uvedenú adresu v bode 22.1 a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré
sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.
Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky podľa bodu 22.2, bude najneskôr do piatich dní odo
dňa otvárania ponúk odoslaná zápisnica z otvárania obálok s uvedením údajov podľa bodu 24.3.

25. Preskúmanie ponúk
25.1
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
25.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 17.,
25.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania
zadávanej zákazky a v týchto súťažných podkladoch
25.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
25.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov 25.1.1,
25.1.2 a 25.2 bude z verejného obstarávania zadávanej zákazky vylúčená. Uchádzačovi bude
písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

26. Hodnotenie ponúk
26.1

26.2

26.3

26.4

Skôr ako komisia na vyhodnotenie ponúk pristúpi k hodnoteniu ponúk, preskúma či všetky ponuky
spĺňajú podmienky verejného obstarávateľa a rozhodne či ponuka:
26.1.1 obsahuje všetky náležitosti, doklady a dokumenty podľa súťažných podkladov a podľa výzvy
na predkladanie ponúk,
26.1.2 zodpovedá požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto
súťažných podkladoch.
Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade
s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi. Ak sú podmienky účasti uvedené aj
v súťažných podkladoch, nesmú byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského
štátu, ktorým uchádzač, alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom,
alebo záujemcom.
Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať,
aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov.
9

Súťažné podklady – „Cykloprístrešky“

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, Január 2014

Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo
splnenie podmienky účasti. Uchádzač musí odoslať vysvetlenie alebo požadované doplnenie
predložených dokladov do a) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak verejný
obstarávateľ použil s uchádzačom alebo záujemcom formu komunikácie prostredníctvom poštovej
prepravy alebo b) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak verejný obstarávateľ použil s
uchádzačom alebo záujemcom elektronickú formu komunikácie, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčil
dlhšiu lehotu.
26.6
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady,
c) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej
lehote alebo
d) poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
26.7. Neplatnými dokladmi sú doklady,
a) ktorým uplynula lehota platnosti,
b) ktoré sú neúplné alebo
c) ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
26.8. Uchádzača alebo záujemcu z členského štátu, ak je v krajine svojho sídla oprávnený vykonávať
požadovanú činnosť, verejný obstarávateľ nesmie vylúčiť z dôvodu, že na základe zákona sa
vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna forma.
26.9. Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo záujemcu, že bol vylúčený s
uvedením dôvodu.
26.10. Vyhodnocovanie ponúk podľa § 42
26.11. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú
požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení použitom ako výzva na predkladanie ponúk a v
súťažných podkladoch.
26.12. 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.
26.13. Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení použitom
ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v
súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku súťaž.
26.14. Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. Na
člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 20 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
26.5

Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
27 Dôvernosť procesu verejného obstarávania
27.1

27.2

27.3

Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na
prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk
a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nebudú počas prebiehajúceho procesu verejného
obstarávania poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani
žiadnym tretím osobám.
Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/ osobitnými predpismi (zákon
č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, atď.)
Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzačov.
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Časť VII.
Prijatie ponuky
28 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
28.1
28.2
28.3
28.4

28.5

Všetkým záujemcom a uchádzačom bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma.
Ostatným uchádzačom bude zaslané oznámenie, že neuspeli. V tomto oznámení uvedie dôvody, pre
ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného uchádzača.
Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, že zadanie zákazky podlieha odporúčaniu a schváleniu
úspešného uchádzača inštitúciami a orgánmi Európskeho fondu regionálneho rozvoja podľa
osobitného predpisu, ponuka úspešného uchádzača sa prijíma s odkladacou podmienkou, t.j. po
schválení Riadiaceho orgánu.
Verejný obstarávateľ neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky ak by ich poskytnutie
bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť oprávnené záujmy iných
osôb, alebo by bránilo čestnej hospodárskej súťaži.

29 Uzavretie zmluvy
29.1

29.2.

29.3.

29.4.
29.5.
29.6.
29.7.

29.8.

Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá dohoda nesmie
byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo
uchádzačmi.
Verejný obstarávateľ môže uzavrieť Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi
najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa
§ 44
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť Zmluvu o dielo alebo nesplní povinnosť poskytnúť
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, verejný obstarávateľ ju
môže uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa
umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi
riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy
bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil
tretí v poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na
uzavretie dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol k jej uzavretiu písomne
vyzvaný.
Verejný obstarávateľ nesmie použiť ponuku ani jej časti bez súhlasu uchádzača.
Zmluva bude zverejnená podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch účastníkov zmluvy
a účinnosť po jej zverejnení v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.
Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja verejný obstarávateľ prijme ponuku a uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom po overení
procesu verejného obstarávania Riadiacim orgánom. V prípade, ak overenie procesu verejného
obstarávania bude so záporným výsledkom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo verejnú súťaž
zrušiť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadanie nadlimitnej zákazky zrušiť v zmysle § 46 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

30 Ďalšie informácie
30.1
30.2

Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pracovných dňoch v čase od 800 hod. do 1400 hod.
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
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A.2

Podmienky účasti uchádzačov

1. Splnenie podmienok účasti:
Osobné postavenie: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok

účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní sú
uvedené vo výzve na prekladanie ponúk ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ,
FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE, III.1. Podmienky účasti, III.1.1. Osobné postavenie.

Ekonomické a finančné postavenie informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie

splnenia podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia podľa § 27 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní sú uvedené vo výzve na prekladanie ponúk ODDIEL III. OSOBNÉ
POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE, III.1. Podmienky
účasti, III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie.

Technická alebo odborná spôsobilosť – informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní sú uvedené vo výzve na prekladanie ponúk ODDIEL III. OSOBNÉ
POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE, III.1. Podmienky
účasti, III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť.
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A.3

Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk zadávanej podlimitnej zákazky na poskytnutie služby je najnižšia
cena s DPH – v zmysle § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z .z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov.
2. Kritérium: Najnižšia cena
V tomto kritériu sa bude hodnotiť cena za uskutočnenie prác ktorá bude vyjadrená podľa bodu 15 časti
súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov v euro, s uvedením ceny bez DPH a s DPH.
3. Komisia vypracuje vyhodnotenie ponúk. Úspešným uchádzačom v tejto súťaži sa stane uchádzač, ktorého
ponuka obsahuje najnižšiu cenu.
4. Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritéria na priloženom formulári, ktorého údaje budú zverejnené na
otváraní obálok.
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Formulár – plnenie kritérií na hodnotenie ponúk – uchádzač preloží vyplnený formulár
v ponuke
VZOR VYHLÁSENIA, KTORÉ BUDE ZVEREJNENÉ NA OTVÁRANÍ PONÚK
Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk
Meno uchádzača, adresa
uchádzač uvedie hodnotu plnenia kritéria, ktoré bude zverejnené podľa §41 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní na otváraní ponúk.

„Cykloprístrešky“
Kritérium: Najnižšia cena
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za dodanie prác, ktorá zohľadňuje
kompletnú celkovú cenu za predmet zákazky podľa časti súťažných
podkladov v bode 15 časti súťažných podkladov A.1 Pokyny pre uchádzačov
s uvedením výslednej ceny v EURO bez DPH).
(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto
ponuky.
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená.

Som / nie som platcom DPHX
X
– nehodiace sa škrtnúť
Dátum predkladania ponuky uchádzačom:
X
– nehodiace sa škrtnúť

odtlačok pečiatky uchádzača

.........................................................
podpis
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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B.1

Opis predmetu obstarávania

Predmet obstarávania
Predmetom zákazky je dodávka a osadenie 2 ks cykloprístreškov „Bike Umbrella 7b“ pre bicykle
v meste Žilina podľa individuálnych kritérií zadaných v projektových dokumentáciách a
jedného cykloprístrešku atypických parametrov a dizajnu zadaných v projektovej dokumentácií.
Popis jednotlivých cykloprístreškov:
1. Osadenie cykloprístrešku č. 3 Cykloprístrešok „Bike Umbrella 7b“/ pred zimným
štadiónom, ul. Uhoľná, 010 01 Žilina
Predmetom zadania je osadenie Cykloprístrešku (č.3) „Bike Umbrella 7b“ pre bicykle v meste
Žilina v polohe pred zimným štadiónom za účelom prestrešenia jestvujúcich cyklostojanov (7ks)
umiestnených na spevnenej ploche.
Jedná sa o jednoduchú, identickú, vandaluvzdornú a estetickú formu krytého parkovacieho
zariadenia pre bicykle (parkovací prístrešok konceptu „Bike Umbrella“), pod ktorým je možné ich
bezpečné a pohodlné parkovanie v zdrojových aj cieľových destináciach cyklodopravy.
K základným atribútom pri návrhu stavebno-technického a konštrukčného riešenia
cykloprístreškov patrí takisto ako pri dizajne a funkčnom riešení najmä jednoduchosť tvarového a
konštrukčného riešenia, kvalita a ľahká dostupnosť použitých materiálov, kvalitná povrchová
úprava s minimálnou údržbou a dlhou životnosťou, vandaluvzdornosť, jednoduché zakladanie,
jednoduchá montáž a pod., v snahe zabezpečiť pre budúcich užívateľov kvalitnú, estetickú a
funkčnú stavbu s jednoduchou obsluhou pre každodenné pohodlné používanie.
Navrhované PZ sú z konštrukčného hľadiska samostatne stojacou konštrukciou o pôdorysných
rozmeroch 5,8 x 3m s max. výškou 2,655m.
2. Osadenie cykloprístrešku č. 4, Cykloprístrešok „Bike Umbrella 7b - xs“/ pred Úradom
práce, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hurbanova 16, Žilina
Predmetom zadania je osadenie Cykloprístrešku (č.4) „Bike Umbrella 7b - xs (zmenšená verzia)“
pre bicykle v meste Žilina v polohe pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na jestvujúcej
nespevnenej nezastavanej ploche (trávnik) vrátane nových cyklostojanov (7ks).
Jedná sa o jednoduchú, identickú, vandaluvzdornú a estetickú formu krytého parkovacieho
zariadenia pre bicykle (parkovací prístrešok konceptu „Bike Umbrella“), pod ktorým je možné ich
bezpečné a pohodlné parkovanie v zdrojových aj cieľových destináciach cyklodopravy.
K základným atribútom pri návrhu stavebno-technického a konštrukčného riešenia
cykloprístreškov patrí takisto ako pri dizajne a funkčnom riešení najmä jednoduchosť tvarového a
konštrukčného riešenia, kvalita a ľahká dostupnosť použitých materiálov, kvalitná povrchová
úprava s minimálnou údržbou a dlhou životnosťou, vandaluvzdornosť, jednoduché zakladanie,
jednoduchá montáž a pod., v snahe zabezpečiť pre budúcich užívateľov kvalitnú, estetickú a
funkčnú stavbu s jednoduchou obsluhou pre každodenné pohodlné používanie.
Navrhované PZ sú z konštrukčného hľadiska samostatne stojacou konštrukciou o pôdorysných
rozmeroch 5,8 x 2,6m s max. výškou 2,275m.
3. Osadenie cykloprístrešku č. 5 - Z 09-2013, Cykloprístrešok ZŠ Jarná, p.č.6416
Jedná sa o drobnú stavbu – prekrytie stojanov na bicykle pre študentov ZŠ navrhovaným
prístreškom.
Nosná časť prístreška je navrhovaná z ľahkej kovovej konštrukcie s opláštením s kari sieťou
v samostatnom ráme opláštenia uchytenom na nosnom ráme skrutkami. V opláštení budú
realizované vstupné dvere uzamykateľné v počte 1ks. Nosné stĺpiky budú uložených na základové
pätky z prostého betónu rozmeru 600 x 600 x 1200 mm. Na nosné stĺpiky budú uložené oceľové
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väznice a podporu pod krytinu tvoria oceľové väzničky. Na oceľové väzničky bude osadená
krytina z trapézového plechu. Strešná konštrukcia je navrhovaná pultová. Povrchová úprava
kovového prístreška s opláštením je navrhovaná pozinkovaním.
Podrobná špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sa nachádza v časti súťažných podkladov B. 4
Projekt.
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B.2 Spôsob určenia ceny
1. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný.
2. Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu za dodanie predmetu zákazky podľa §3 zákona NR
SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v EURO
(€).
3. Cenu za jednotlivé položky predmetu zákazky je potrebné doplniť do Výkazu výmer, ktorý je
súčasťou projektu a týchto súťažných podkladov. .
4. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EURO.
5. Cena musí byt’ uvedená v členení cena bez DPH, sadzba DPH (%), cena s DPH.
6. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu. Skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
7. Uchádzačom navrhovaná cena bude stanovená ako cena konečná a nemenná a bude platná počas
trvania zmluvy. Zmena výslednej ponukovej ceny nie je prípustná okrem zmeny zákonnej sadzby
DPH.
8. Návrh na plnenie kritéria je potrebné predložiť na „Formulári“, ktorý sa nachádza na strane 14
týchto súťažných podkladov. K návrhu zmluvy je potrebné predložiť aj návrh jednotkových cien
za jednotlivé položky vo Výkaze výmer s uvedením ceny bez DPH, sadzba DPH (%), cena s DPH.
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B.3

Obchodné podmienky predmetu obstarávania

Verejný obstarávateľ požaduje, aby zmluva bola uzavretá v súlade s ustanoveniami
Obchodného zákonníka a aby bola v súlade so súťažnými podkladmi, obchodnými a zmluvnými
podmienkami dodania predmetu zákazky a s ďalšími požiadavkami stanovenými verejným
obstarávateľom. Táto časť súťažných podkladov obsahuje minimálne požiadavky verejného
obstarávateľa, ktoré nie je prípustné meniť v neprospech verejného obstarávateľa a v plnom
rozsahu musia byt’ premietnuté v návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom.

Číslo zmluvy objednávateľa: ......................
NÁVRH ZMLUVY O DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY
1.

2.

Objednávateľ:
Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1,
Zástupca vo veciach zmluvných :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

011 31 Žilina
Ing. Igor Choma, primátor
00321796
2021339474
Dexia banka Slovensko, a.s.
0330353001/5600

Zhotoviteľ:

ČL. II. PREDMET ZMLUVY
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť a objednávateľovi
odovzdať dielo – Dodávka a montáž Cykloprístreškov v počte 3 kusov podľa predložených
projektových dokumentácií.
Zoznam lokalít:
1. pred Zimným štadiónom na Uhoľnej ulici v Žiline
2. pred Úradom práce, sociálnych veci a rodiny Žilina na Hurbanovej ulici 16 v Žiline
3 v areáli ZŠ na Jarnej ulici v Žiline
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Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené:
- Popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela v súťažných podkladoch predložených
objednávateľom ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto
zmluvy o dielo (časť B – opis predmetu obstarávania)
- Projektovou dokumentáciou, vypracovanou: Ing. Arch. Steinigerom
- Špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý je prílohou tejto
zmluvy
1.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že riadne a zodpovedne skontroloval všetky odovzdané podklady
a projektovú dokumentáciu k vykonaniu diela predloženú objednávateľom ako súčasť podkladov
pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy, a v týchto podkladoch
nenašiel žiadne vady a omyly. Vzhľadom na túto skutočnosť bude zhotoviteľ znášať všetky
budúce náklady vzniknuté z dôvodu omylu zhotoviteľa pri tvorbe cenovej kalkulácie vykonania
diela. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto
zmluvou o dielo, a že sú mu známe všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela,
tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať
z obsahu uvedených podkladov v čase predloženia súťažnej ponuky zhotoviteľa. Zhotoviteľ tiež
prehlasuje, že je oprávnený v plnom rozsahu na plnenie svojho záväzku podľa tejto zmluvy a dielo
vykoná s maximálnou odbornou spôsobilosťou.
2. Súčasťou záväzku zhotoviteľa je aj vykonanie predpísaných skúšok kvality a funkčnosti diela
a odovzdanie dokladov o zhotovení diela (atesty, certifikáty, potvrdenia o zhode, projekt
skutočného vyhotovenia, geodetické zameranie stavby a pod.) potrebných ku kolaudačnému
konaniu diela.
Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v
súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia, v súlade s platnými právnymi
predpismi a záväznými technickými normami (STN a STN EN).
3. Veci pre zhotovenie diela, včítane subdodávok zabezpečuje zhotoviteľ, ak sa zmluvné strany
osobitne nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi
jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva , teda také ustanovenie,
ktoré by stanovovalo , že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného
zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do
vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy o dielo.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po dokončení, a to na základe protokolu potvrdeného
oboma účastníkmi, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú na odovzdávaní diela po častiach.
5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo alebo jeho dohodnutú časť prevziať, zaplatiť
zhotoviteľovi cenu diela, spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi
spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov podľa tejto zmluvy.
6. Zmeny rozsahu, kvality, technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej
dohode zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela bude dohodnutá zmena ceny diela (
opodstatnené naviac práce alebo menej práce ), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov
plnenia.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené v stavebnom
povolení a vo vyjadreniach dotknutých orgánov.
Čl. III. ČAS PLNENIA
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do 30 dní od odovzdania staveniska
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1.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ stavenisko prevezme v
termíne do 5 dní od podpisu tejto zmluvy.
1.2 Zhotoviteľ zaháji stavebné práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska.
1.3 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko do 7 dní od odovzdania diela.
1.4 Objednávateľ nie je povinný zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať.
Nedodržaním dielčieho, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza k omeškaniu
zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie stavby odovzdať zhotoviteľovi projekt stavby
odsúhlasený v stavebnom konaní, stavenisko spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé
pokračovanie výstavby, právoplatné stavebné povolenie, realizačný projekt v dvoch
vyhotoveniach a kópie vyjadrení správcov sieti a organizácii účastných stavebného konania,
výškové a smerové body vytýčené geodetom objednávateľa.
3. Zhotoviteľ umožní vo výnimočných prípadoch vstup a prechod staveniskom vozidlám HZ a RZP.
4. Vykonaním diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu riadne ukončeného diela bez závad
a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými
stranami.
Čl. IV. CENA
1. Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom
pri uzavretí tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých vád
a nedorobkov, za celkovú dohodnutú konečnú cenu .....................................EUR bez DPH,
(slovom: ..................................................). Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade
so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení.
2. Akékoľvek zmeny diela v dôsledku nadpráce, poprípade zmeny predmetu zmluvy musia
byť
písomne odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby,
prípadné omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú zhotoviteľovi právo na zmenu
dohodnutej konečnej ceny.
3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo
odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, alebo v rozpore s nariadením dozoru
objednávateľa, objednávateľ nezaplatí.
4. V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony,
ktoré patria k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu
dokončeniu diela. K výkonom zhotoviteľa hradených dojednanou konečnou cenou v čl. IV odst. 1
tejto zmluvy patria najmä:
4.1 Prípravné práce, revízie, odborné skúšky, prehliadky a všetky geodetické práce , ktoré sú nutné
k uskutočneniu vlastného výkonu zhotoviteľa.
4.2 Označenie stavby podľa platných predpisov.
4.3 Udržiavanie nevyhnutných príjazdových komunikácii, čistene priľahlých verejných
komunikácii a priestorov znečistených výstavbou.
4.4 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov a stavebnej sute na skládkach
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na tento účel určených, vrátane doloženia dokladov o ich uložení, ako aj náklady na zriadenie
a odstránenie zariadenia staveniska, vyčistenie stavebných objektov a staveniska a podobne.
4.5 Zhotoviteľ je povinný obstarať a to i od svojich poddodávateľov všetky dokumenty,
projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, atesty, revízie, návody na obsluhu, súhlasy
a iné listiny potrebné ku kolaudácii ukončeného diela.
4.6 Náklady spojené s prácou koordinátora BOZ a koordinátora dokumentácie vrátane
vypracovania plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle nariadenia vlády SR
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavka na stavenisko
v platnom znení.
4.7 Náklady spojené s vykonaním skúšok modulu pretvárnosti Edef podľa PD, (pokiaľ si to
charakter prác vyžaduje).
4.8 Náklady spojené s vypracovaním dokumentácie skutočného vyhotovenia jednotlivých
objektov vrátane po realizačného geodetického zamerania a to v dvoch vyhotoveniach v tlačenej
forme a v jednom vyhotovení v digitálnej forme.
4.9 Zhotoviteľ vo svojom mene a na vlastné náklady zabezpečí vytýčenie inžinierskych sieti
nachádzajúcich sa na stavenisku v súlade s vyjadreniami správcov sieti ( pokiaľ si to charakter
prác vyžaduje ).
4.10 Po ukončení diela uviesť stavenisko do pôvodného stavu.
5.

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť plnenie a priamu súčinnosť pri akýchkoľvek dodatočných
požiadavkách objednávateľa na doplnenie akejkoľvek dokumentácie spojenej s predmetom tejto
zmluvy a to na požiadanie objednávateľa v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od
doručenia písomnej požiadavky objednávateľa.

ČL. V. PLATOBNÉ PODMIENKY
2. Cenu diela zníženú o výšku zádržného zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry
vystavenej po vykonaní diela (ČL. III bod 4) , (pod vykonaním diela sa rozumie termín, kedy
došlo, resp. dôjde k splneniu všetkých podmienok uvedených v čl. IV ods. 4, vrátane bodov 4.1 –
4.9, primerane bodu 5). Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra
vystavená zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa právnych a účtovných predpisov. Právo
zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok
za fakturačné obdobie objednávateľom. Prílohou faktúr musia byť príslušné certifikáty,
prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky a revízie.
3. Zádržné vo výške 10% ceny diela bez DPH uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 30 dní od
odstránenia všetkých vád a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.
V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady vytknuté v záručnej dobe v dohodnutom termíne,
objednávateľ si vyhradzuje právo tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vynaložené na ich
odstránenie budú odpočítané zo zádržného.
4. Zhotoviteľ je povinný vystaviť všetky doklady (faktúra, faktúry) v súlade s platnou legislatívou,
s uvedením čísla objednávky, zmluvy resp. inej objednávateľom určenej náležitosti a identifikácie.
Objednávateľ má právo vrátiť nesprávny alebo neúplný doklad, doklady, pričom vrátenie má
odkladný účinok na ich splatnosť a nová splatnosť začína plynúť nasledujúcim dňom po dni, kedy
bol takýto doklad doručený objednávateľovi. Dĺžka splatnosti týmto nie je dotknutá.
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ČL. VI. ZÁRUKA ZA AKOSŤ A ZÁRUČNÁ DOBA
1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za akosť v trvaní záručnej doby 60 mesiacov odo dňa
odovzdania a prevzatia diela, resp. jeho samostatne odovzdanej časti, a po odstránení poslednej
vady alebo nedorobku zisteného pri preberacom konaní diela.
Záručná doba na odstránenú vadu vytknutú počas záručnej doby sa predlžuje o dobu od uplatnenia
reklamácie do odstránenia vady.
2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve,
v projektovej dokumentácii a príslušných STN a EN. Nedorobkom, sa rozumie nedokončená
práca oproti projektovej dokumentácii, vrátane jej prípadných doplnkov, ktorá je zistená pri
odovzdaní a prevzatí diela.
3. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho subdodávateľom.
* Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, alebo faxom s dodatočným
písomným potvrdením, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada
nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
* Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u
zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po jej obdŕžaní
a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu
odstránenia vady. Pokiaľ k dohode nedôjde, primeranú lehotu a spôsob odstránenia vady určí
objednávateľ. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení
objednávateľom .
4. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi.
O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie i spôsob odstránenia vady a termín
jej odstránenia.
ČL. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V
zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah
odovzdaného staveniska, prístupy, miesta napojenia odberov, manipulačné plochy, plochy pre ZS.
2. Bezpečnosť, ochranu zdravia, ostrahu a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku
zabezpečuje na svoje náklady výhradne zhotoviteľ. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek
vykonať kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia internými zamestnancami
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť úplnú súčinnosť objednávateľovi pri výkone tejto
kontroly.
3. Stavebný dozor objednávateľa bude vykonávať na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či
sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, technických noriem,
právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené
v priebehu prác bude upozorňovať zápisom do stavebného denníka, a to bez omeškania. Výkonom
technického stavebného dozoru objednávateľ poverí odborne spôsobilú osobu s nasledovným
rozsahom oprávnenia:
a)

odovzdať stavenisko

b)

organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)

c)

vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác

d)

predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu
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e)

kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov

f)

kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly

g)

kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté

h)

spolupracovať s GP pri výkone autorského dozoru

i)

v spolupráci s GP a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie nedostatkov v
projekte

j)

kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,
kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu zrealizovaných prác
a dodávok (atesty, protokoly)

l)

kontrolovať postup prác podľa dohodnutých termínov plnenia

m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia,
vyjadrovať sa k zmenám termínov
n)

v prípade nutnosti, t.j. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením
života alebo zdravia pracovníkov, alebo samotnej stavby prerušiť, alebo zastaviť práce
zhotoviteľa

4. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré
vykonáva stavebný dozorca a bez meškania urobí opatrenia na odstránenie vytknutých vád a
odchýlok od projektu.
5. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú
zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe
prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ je povinný
sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky, upozornenia a
pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa
končí odovzdaním a prevzatím prác a odstránením poslednej vytknutej vady alebo nedorobku
uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí diela.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 24 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať
objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú
neprístupnými. V prípade, že tak neučiní, bude znášať všetky náklady spojené s dodatočným
odkrytím.
7. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady
dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje.
8. Dodávka sa považuje za splnenú odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela
objednávateľom bez vád a nedorobkov. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo
nedorobky, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade, že objednávateľ prevezme dielo
s vadou alebo nedorobkom, ktorý nebráni v užívaní diela, nezbavuje táto skutočnosť zhotoviteľa
povinnosti vadu alebo nedorobok v dohodnutom termíne odstrániť.
9. K odovzdaniu a prevzatiu dokončenej dodávky pripraví zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce
dodržanie kvality diela, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením
všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác a ostatné doklady potrebné pre
kolaudačné konanie a užívanie diela.
10. Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica o prevzatí diela,
alebo jeho častí, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených vád a
nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o zľave z odplaty alebo
o iných právach zo zodpovednosti za vady, a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a
objednávateľa, ako aj vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú dodávku alebo jej časť preberá. Ak
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objednávateľ odmieta dodávku prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje
stanoviská a ich odôvodnenie.
11. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú
vadou, ak boli vopred dohodnuté zmluvnými stranami aspoň súhlasným zápisom v stavebnom
denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného vyhotovenia.
12. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa –
stavbyvedúceho.
13. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania
a prevzatia diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania objednávateľ. Počas vykonávania
diela zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou na objednávateľovej
nehnuteľnosti a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie
do pôvodného stavu. Zhotoviteľ má uzavretú poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za tieto
škody.
ČL. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY
1. Za omeškanie s odovzdaním diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,6 % z ceny diela uvedenej v ČL.IV. bod 1za každý deň omeškania.
2. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov vyplývajúcich zo zápisu o odovzdaní a prevzatí
diela má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5
% za každý deň omeškania z ceny diela uvedenej v ČL.IV. bod 1 tejto zmluvy.
3. Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05
% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na pokuty bude uplatnené len v prípade zavineného
nedodržania povinností.
ČL. IX. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ
1. Pre účely tejto zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa §
374 Obchodného zákonníka.
Čl. X. Ostatné ustanovenia
1. Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto zmluvy sa riadi
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 30 dní
od času, kedy sa o porušení dozvedela.
Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s
podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými
normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa vadné
plnenie v primeranej lehote neodstránil
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ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že
zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný
ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní
ak objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní
ak objednávateľ dokončené dielo neprevezme ( podmienka prevzatia je uvedená v článku
VII, bode č.8 tejto zmluvy o dielo )
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a
technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije
pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a
technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni
zodpovedajúcim spôsobom.
3. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných
poradách stavby.
4. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka, ktorý
bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
ČL. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených strán
vo forme dodatkov k tejto zmluve.
2. Vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou dohody
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov.
V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo zmluvných strán je oprávnená predložiť
spor na riešenie príslušnému súdu.
3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej uverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle
§47a
Občianskeho zákonníka. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa §47a
Občianskeho zákonníka §5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z §17 Obchodného zákonníka
týkajúcich sa obchodného tajomstva a §11 Občianskeho zákonníka , týkajúceho sa práva na
ochranu osobnosti.
5. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je rozpočet stavby.
6. Zmluvné strany obsahu svojich vzájomne zhodných prejavov vôle porozumeli na dôkaz čoho bola
táto zmluva podpísaná nasledovne:
Žilina, dňa .......................
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Igor Choma
primátor
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B. 4 Projekt
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