Verejný obstarávateľ:

Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22
960 92 Zvolen

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
zn: G/2017/284/6978 - PLMZ/02

podlimitná zákazka bez použitia elektronického trhoviska na stavebné práce
zadávaná postupom podľa § 113 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o verejnom obstarávaní alebo ZoVO).

Názov zákazky

„Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen
ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti“

Za opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch zodpovedá:
Vo Zvolene, 27.6.2017
Mgr. Katarína Sujová, PhD.
vedúca HS

Súlad súťažných podkladov a ZoVO potvrdzuje:
Vo Zvolene, 27.6.2017
Mgr. Sidónia Dolniaková
vedúca referátu VO

Súťažné podklady schvaľuje:
Vo Zvolene, 27.6.2017
JUDr. Martina Kurjatková
právnik NLC

Súťažné podklady schvaľuje:
Vo Zvolene, 27.6.2017
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ
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ÚVODNÉ USTANOVENIA
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje podmienky verejného
obstarávateľa týkajúce sa tejto zákazky uvedené vo výzve na predkladanie ponúk (ďalej aj Výzva) a
v týchto súťažných podkladoch (ďalej aj SP).
Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preskúmajú súťažné podklady a budú dodržiavať všetky
pokyny v nich uvedené. Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval výzvu na
predkladanie ponúk, súťažné podklady a všetky doplnky k súťažným podkladom vydané v priebehu
súťaže a taktiež, aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace so všetkými podmienkami a záväzkami,
ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo realizáciu diela. V prípade,
že uchádzač bude úspešný, verejný obstarávateľ nebude akceptovanť žiadny nárok uchádzača na zmenu
ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.
Uchádzač vypracuje a predloží svoju ponuku v súlade so zákonom 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZoVO), podľa pokynov verejného obstarávateľa uvedených vo
výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch vrátane ďalšej sprievodnej dokumentácie
(ďalej aj V a SP). V procese verejného obstarávania bude dodržiavať ZoVO, podmienky stanovené v
súťažných podkladoch a Etický kódex uchádzača (http://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcuuchadzaca-54b.html).
V rámci zadávania zákazky sa uplatňuje aj § 113 ods.1 v nadväznosti na § 40 ods. 6 písm. g).
A. 1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.
Všeobecné informácie
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ:
Adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
Krajina:
Internetová adresa organizácie (URL):
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Národné lesnícke centrum
ul. T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
42001315
2022091027
SK 2022091027
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD., generálny riaditeľ
Štátna pokladnica
SK 20 8180 0000 0070 0024 1498
Slovenská republika
www.nlcsk.org
Mgr. Sidónia Dolniaková
0911 787 030, 045/5314 191
045/5314 155
vo@nlcsk.org, dolniakova@nlcsk.org

2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1 Názov predmetu zákazky:
Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského,
J. Švermu zníženie energetickej náročnosti.
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Národného lesníckeho centra, Sokolská 2,
Zvolen zateplením, oddenážovaním a udržiavacími prácami na vykurovacom systéme, rozvodoch
zdravotechniky, elektroinštalácií, rekonštrukciou osobného výťahu. Vytvorenie bezbariérového vstupu do
budovy.
2.3 Celkové množstvo, alebo rozsah zákazky:
V zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.
2.4 CPV kódy
Hlavný CPV kód:
45200000-9 Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
Časť 1: 45443000-4 Fasádne práce
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Časť 2: 45313100-5 Inštalovanie výťahov
Časť 3: 45331100-7 Inštalovanie ústredného kúrenia
45331110-0 Inštalovanie kotlov
09331100-9 Slnečné kolektory na výrobu tepla
Časť 4: 71318100-1 Inžinierske služby pre oblasť umelého a prirodzeného osvetlenia budov
50532400-7 Opravy a údržba zariadení na rozvod elektrickej energie

3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY A VARIANTNÉ RIEŠENIA
3.1 Zákazka je delená na 4 častí.
Časť 1: Národné lesnícke centrum - Zvolen ul. Sokolská,
energetickej náročnosti - zateplenie a oddrenážovanie
vstupu z ulice Sokolská
Časť 2: Národné lesnícke centrum - Zvolen ul. Sokolská,
energetickej náročnosti - rekonštrukcia výťahu.
Časť 3: Národné lesnícke centrum - Zvolen ul. Sokolská,
energetickej náročnosti - zdravotechnika a vykurovanie
Časť 4: Národné lesnícke centrum - Zvolen ul. Sokolská,
energetickej náročnosti - elektroinštalácia
3.2 Uchádzač môže predložiť ponuku na ľubovolný počet častí.
3.3 Variantné riešenia sa neprijímajú.

J. C. Hronského, J. Švermu zníženie
budovy a vybudovanie bezbariérového
J. C. Hronského, J. Švermu zníženie
J. C. Hronského, J. Švermu zníženie
J. C. Hronského, J. Švermu zníženie

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Predpokladaná hodnota zákazky je 1 525 190,12 € bez DPH.
Časť 1 – 1 001 833,70 € bez DPH
Časť 2 –
31 649,65 € bez DPH
Časť 3 –
196 751,10 € bez DPH
Časť 4 294 955,67 € bez DPH

5. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
5.1 Miesto realizácie predmetu zákazky:
Národné lesnícke centrum, Sokolská 2, 960 52 Zvolen
5.2 Termín dodania predmetu zákazky:
do 18 mesiacov odo nadobudnutia účinnosti zmluvy (platí pre všetky časti)

6. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
6.1

6.2

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu, aby získali všetky informácie,
ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta
dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača.
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky, dostanú
informácie u Ing. Vladimír Slančík, tel.: 0918 949 361, email: slancik@nlcsk.org.

7. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
7.1 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu.
7.2 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov európskych štukturálnych fondov - Európsky fond
regionálneho rozvoja. Operačný program Kvalita životného prostredia. Výzva na predkladanie žiadostí o
poskytnutie NFP zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4SC431-2017-19.
Identifikácia projektu: NFP310040J602 - NLC - Zníženie energetickej náročnosti budovy
7.3 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia.

8. VÝSLEDOK POSTUPU
8.1 Výsledok postupu verejného obstarávania: uzatvorenie Zmluvy o dielo.
8.2 Podrobné vymedzenie zmluvných/obchodných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky
tvorí časť súťažných podkladov B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

Súťažné podklady
podlimitná zákazka zadávaná postupom v zmysle § 113 a nasl. ZoVO

9. VIAZANOSŤ PONUKY
9.1
9.2

9.3

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou do 1.3.2018.
V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu obstarávateľskej organizácie a začaté konanie
o námietkach bude mať podľa zákona o verejnom obstarávaní (ďalej aj ZoVO) odkladný účinok na
konanie obstarávateľskej organizácie alebo ak bude začatá kontrola postupu obstarávateľskej
organizácie podľa ZoVO a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie
obstarávateľskej organizácie, oznámi sa uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej v bode 9.1 resp.
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.

Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie
10. KOMUNIKÁCIA
10.1 V zmysle § 20 ods. 2 komunikácia a výmena informácií sa bude riadiť ustanoveniami § 187 ods 8.
ZoVO.
10.2 Doručovanie sa riadi ustanoveniami zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov.
10.3 Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený a úplný priamy bezodplatný prístup k dokumentom
potrebným na vypracovanie ponuky odo dňa uverejnenia výzvy v profile verejného obstarávateľa
vedenom na UVO http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9427 (ďalej aj profil) a na www
stránke verejného obstarávateľa:
.
http://www.nlcsk.org/nlc_sk/aktuality_m/verejne_obstaravanie/podlimitne-zakazky.aspx.
Súťažné podklady sa neposkytujú v tlačenej podobe. Verejný obstarávateľ bude v profile uverejňovať
všetky dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky - vysvetlenia/doplnenia súťažných podkladov ako
aj iné informácie týkajúce sa tejto zákazky.
10.4 Verejný obstarávateľ bude uverejňovať dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky v profile a
poskytuje k nim bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických
prostriedkov odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
10.5 Pri poskytnutí informácií zo strany verejného obstarávateľa, alebo uchádzača elektronickou poštou
(ďalej aj 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.
10.6 Všetky písomnosti verejný obstarávateľ, ktoré bude doručovať prostredníctvom pošty doporučene sa
budú považovať za doručené dňom ich prevzatia adresátom, dňom kedy adresát odmietne doručovanú
zásielku prevziať, alebo dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku verejnému obstarávateľovi ako
nevyžiadaná v odbernej (úložnej) lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku
nedoručenú. V prípade kedy je možné doručovanie formou emailovej pošty, sa písomnosť/dokument
považuje za doručený okamihom doručenia potvrdenia o doručení emailu odosielajúcej zmluvnej
strane.
10.7 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie v elektronickej forme a informácie v listinnej forme
rozhodujúca je listinná forma.
10.8 Elektronické podávanie ponúk verejný obstarávateľ neumožňuje.

11. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
11.1 Všetky informácie a doplnenia/vysvetlenia súťažných podkladov a sprievodnej dokumentácie bude
verejný obstarávateľ zverejňovať prostredníctvom profilu zriadeného na stráne UVO.
11.2 V prípade nejasností/potreby objasnenia informácií uvedených vo výzve, prostredníctvom ktorej
bol vyhlásený postup verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch, alebo inej sprievodnej
dokumentácie poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek
zo uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby na adrese:
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Národné lesnícke centrum, ul. T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Kontaktná osoba: Mgr. Sidónia Dolniaková,
tel.: 045/5314191, mob.: 0911 787 030, mail: vo@nlcsk.org a dolniakova@nlcsk.org
11.3 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo inej
sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi prostredníctvom profilu verejného
obstarávateľa všetkým záujemcom, najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. Odporúčaná lehota
na doručenie prípadnej žiadosti o vysvetlenie verejnému obstarávateľovi je do 25.6.2017 do 10:00 hod.
Pokiaľ nebude doručená žiadosť do tohto termínu, verejný obstarávateľ negarantuje oznámenie
odpovede dostatočne včas nato, by odpoveď na žiadosť o vysvetlenie bola pre dopytujúceho
záujemcu/uchádzača použiteľná pri príprave ponuky, t. j. pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Časť III.
Príprava a predkladanie ponuky
12. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU
12.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne, alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči
verejnému obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na realizáciu predmetu
zákazky, ktorej ponuka bude prijatá verejným obstarávateľom, nemusí vytvoriť určitú právnu formu,
musí však stanoviť lídra skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny od verejného obstarávateľa za
všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny v procese plnenia zmluvy.
Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov utvorenej na realizáciu predmetu zákazky musia jednému z
členov skupiny dodávateľov udeliť splnomocnenie konať v mene všetkých členov skupiny dodávateľov
a prijímať pokyny v tomto verejnom obstarávaní, ako aj konať v mene skupiny dodávateľov pre prípad
prijatia ponuky, podpisu zmluvy a komunikácie v procese plnenia zmluvy.
12.2 Uchádzač nemôže byť v tej istej časti predmetu zákazky aj členom skupiny dodávateľov, ktorá
predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je v tej istej časti predmetu zákazky
súčasne členom skupiny dodávateľov.
12.3 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. Právne vzťahy vyžadované od
skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluvný vzťah: Za účelom zabezpečenia riadneho plnenia
predmetu zmluvy verejný obstarávateľ bude od úspešného uchádzača, ktorý bude skupinou dodávateľov
v zmysle ZoVO, pred uzavretím zmluvného vzťahu požadovať, aby členovia tejto skupiny dodávateľov
vytvorili medzi sebou právny vzťah, napr. podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v platnom znení – zmluva o združení, resp. obdobný právny vzťah, z ktorého obsahu musí
vyplývať, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať
a skutočnosť, že členovia skupiny dodávateľov, teda subjekty na strane dodávateľa, zodpovedajú za
plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy voči verejnému obstarávateľovi spoločne a nerozdielne.
Musí byť tiež zrejmé, ktorý člen skupiny dodávateľov je oprávnený za skupinu dodávateľov konať.
Skupina dodávateľov je povinná určiť jedného z členov skupiny dodávateľov pre účely komunikácie s
verejným obstarávateľom počas verejného obstarávania a počas plnenia predmetu zákazky. Originál
alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy, resp. dokumentácie preukazujúcej vytvorenie právnych
vzťahov medzi členmi skupiny dodávateľov, musí úspešný uchádzač poskytnúť verejnému
obstarávateľovi najneskôr k momentu uzatvárania zmluvy.
12.4 Uchádzač môže na plnenie zmluvy využiť subdodávateľov. Subdodávateľ musí byť k predmetu
subdodávky oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, čo
preukazuje uchádzač len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
12.5 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, najneskôr v čase jej uzavretia uviedol
údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
12.6 Subdodávateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, pokiaľ jeho podiel
subdodávok v eur s DPH presiahne sumy uvedené v § 2 ods.2 zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol novelizovaný ZoVO.
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13. VYHOTOVENIE PONUKY
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu
nezmazateľným atramentom, rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

14. VŠEOBECNÉ PODMIENKY/POŽIADAVKY NA PONUKU
14.1 Uchádzač alebo záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi dokumenty v listinnej
podobe.
14.2 Uchádzačom sa odporúča predložiť ponuku súčasne v elektronickej podobe na pamäťovom médiu.
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.
(Spracovanie textových častí obsahu dokumentov do elektronickej podoby je potrebné previesť do
formátu „.pdf“ ako text (súbor v strojovo čitateľnej podobe pre fulltextové vyhľadávanie.
Strojovo čitateľnú podobu súboru .pdf je možné vytvoriť z textového dokumentu (.doc/x, .rtf, .xls/x a
pod.) príslušným softvérom (napr. PDFCreator, CutePDF, Adobe Acrobat, a pod.), alebo zo
skenovaného dokumentu, prevodom do textovej podoby použitím Optical Character Recognition (OCR)
softvéru (napr. ABBYY FineReader, Adobe Acrobat a pod.).
14.3 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace doklady k ponuke, požadované v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne overené kópie,
pokiaľ nie je určené inak.

15. FORMA SPRACOVANIA PONUKY
15.1 Ponuka by mala byť pevne zviazaná.
15.2 Každá stránka by mala byť očíslovaná vzostupne od strany 1 po stranu x arabskými číslicami bez
kombinácie s abecednými znakmi.

16. OSOBITNÉ PODMIENKY/POŽIADAVKY NA DOKLADY PONUKY
16.1 Dokumenty predkladané uchádzačom v ponuke musia byť podpísané uchádzačom, alebo
osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača (v zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra).
16.2 V prípade, že doklady nepodpisuje štatutár (v zmysle aktuálneho výpisu z obchodného registra), ponuka
musí obsahovať poverenie štatutára na zastupovanie v danom verejnom obstarávaní.
16.3 Vzhľadom k povinnému zverejňovaniu ponúk uchádzačov v zmysle § 64 ods. 1 písm. b) žiadame
uchádzačov, aby venovali zvýšenú pozornosť označovaniu dôverných častí ponuky. V prípade, že
uchádzač neoznačí žiadnu časť ponuky ako dôvernú, ponuka sa zverejňuje v kompletnom znení.
16.4 Uchádzač má možnosť do ponuky vložiť iné dokumenty, ktoré považuje za účelné priložiť do dokladov
ponuky.

17. JAZYK PONUKY
17.1 Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku.
17.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady,
v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka, okrem
dokladov vyhotovených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu rozhodujúci je úradný
preklad v štátnom jazyku.

18. ZÁBEZPEKA PONUKY
18.1 Zábezpeka sa vyžaduje. Zábezpeka zabezpečí viazanosť ponuky počas lehoty viazanosti ponúk.
18.2 Zábezpeka je stanovená ku každej časti vo výške:
Časť 1 – 30 000 €
Časť 2 – 900 €
Časť 3 – 5 000 €
Časť 4 – 8 000 €
18.3 Podmienky zloženia zábezpeky (spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač):
18.3.1 predložením originálu bankovej záruky v ponuke
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Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky (ďalej len „banka“).
18.3.1.1 Obsah bankovej záruky. Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
 banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa) za dlžníka (uchádzača) v prípade prepadnutia
jeho zábezpeky ponuky v prospech verejného obstarávateľa,
 banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške podľa bodu 18.2,
 záručná listina nesmie obsahovať žiadne námietky dlžníka voči veriteľovi,
 banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 10 dní po doručení výzvy obstarávateľskej
organizácie na zaplatenie, na jeho účet podľa bodu 18.3.1,
 platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1, resp.
predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2, pokiaľ obstarávateľská organizácia do
uplynutia doby platnosti bankovej záruky banke písomne oznámi takéto primerané predĺženie
lehoty viazanosti ponúk.
18.3.1.2 Banková záruka zanikne:
a. plnením banky v rozsahu, v akom banka za uchádzača poskytla plnenie v prospech obstarávateľskej
organizácie,
b. odvolaním bankovej záruky na základe písomnej žiadosti obstarávateľskej organizácie, v prípade ak
tento obdržal žiadosť od uchádzača na odvolanie bankovej záruky a tejto žiadosti vyhovel,
c. uplynutím doby platnosti, ak si obstarávateľská organizácia do uplynutia doby platnosti neuplatnil
svoje nároky voči banke vyplývajúce z vystavenej záručnej listiny, alebo v dobe platnosti bankovej
záruky nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky,
d. záručná listina, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí obstarávateľskej organizácie za
uchádzača do výšky finančných prostriedkov, ktoré obstarávateľská organizácia požaduje ako
zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú záruku poskytne
zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená
zahraničnou bankou v štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená
úradným prekladom do slovenského jazyka okrem záručnej listiny predloženej v českom jazyku.
18.3.2 zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa.
Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 18.2 musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa
IBAN: SK96 8180 0000 0070 0031 7827 s uvedením nasledujúcich údajov:
Variabilný symbol: 20160101, Poznámka: Zábezpeka PLMZ-2-číslo časti, názov spoločnosti a IČO
a. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte obstarávateľskej organizácie najneskôr
v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
b. Doba platnosti zábezpeky ponuky poskytnutej zložením finančných prostriedkov na účet
obstarávateľskej organizácie trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.1, resp.
do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 9.2.
18.3.2.1 Ak uchádzač nezloží zábezpeku na účet verejného obstarávateľa, alebo nepredloží vo svojej ponuke
originál bankovej záruky, bude z verejnej súťaže vylúčený.
18.4 Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač
a) odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo
b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 8 - 12 ZoVO.
18.5 Verejný obstarávateľ uvoľní alebo vráti uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní odo dňa
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho verejný obstarávateľ vylúčil z verejného
obstarávania, alebo ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky,
b) uzavretia zmluvy.
18.6 V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk z dôvodu podania námietok proti postupu verejného
obstarávateľa a začatia konania o námietkach, ak bude mať takéto konanie podľa ZoVO odkladný
účinok na konanie verejného obstarávateľa, alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného
obstarávateľa pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní, Úrad pre verejné
obstarávanie vydá rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného
obstarávateľa alebo sa predĺži proces kontroly dokumentácie verejného obstarávania, uchádzač je
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povinný zabezpečiť primerané predĺženie zábezpeky až do uplynutia takto primerane predĺženej lehoty
viazanosti ponúk.

19. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
19.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v €.
19.2 Cena za obstarávaný tovar musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996
Z. z. o cenách.
19.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v prílohe č.1
týchto súťažných podkladov vrátane dopravy do miesta dodania uvedeného v bode 5 týchto súťažných
podkladov.
19.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení: - navrhovaná zmluvná cena bez DPH
.
- sadzba DPH a výška DPH
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
19.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je
platca DPH, uvedie v ponuke.
19.6 V prípade, ak ponuku predloží uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, cena uvedená v ponuke je
maximálna a nie je možné ju zvýšiť z dôvodu, že sa uchádzač v priebehu plnenia stane platcom DPH.

20. NÁKLADY NA PONUKU
20.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
20.2 Ponuky doručené na adresu predkladania ponúk a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa
uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

21. PREDLOŽENIE PONUKY
21.1 Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
21.2 Uchádzač predloží ponuku osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu predkladania
ponúk a v lehote na predkladanie ponúk.
21.3 Ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia
ponuky verejnému obstarávateľovi.
21.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej
prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
21.5 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".
21.6 Obálka s označením „Ostatné“ musí obsahovať:
21.6.1 Vyplnené „Vyhlásenie o súhlase s podmienkami verejného obstarávania a predstavenie skupiny
dodávateľov“ podľa vzoru uvedeného v Prílohe B súťažných podkladov; uchádzač vyhlási
akceptovanie záväzného návrhu zmluvy podľa časti B.2 „Obchodné podmienky dodania predmetu
zákazky“ súťažných podkladov, podpísané štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi
konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok (prípadne všetkými štatutárnymi
zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch
navonok) v závislosti od úpravy konania menom spoločnosti v Obchodnom registri alebo inom
obdobnom registri; v prípade skupiny dodávateľov treba uviesť plnú moc pre jedného člena skupiny,
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov
skupiny v tomto verejnom obstarávaní.
21.6.2 Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti,
21.6.3 Určenie kontaktnej osoby, zodpovednej za doručovanie písomností, za komunikáciu pri vysvetľovaní
a hodnotení dokladov ponuky a zodpovednej za spracovanie/prípravu finálnej zmluvy na plnenie
zákazky, s uvedením telefonického a emailového kontaktu na túto osobu,
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21.6.4 Návrh zmluvy bez uvedenia ceny plnenia v texte zmluvy alebo prílohách časť B.3 súťažných
podkladov podpísané štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača,
ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok)
21.7 Obálka s označením „Kritériá“ musí obsahovať:
21.7.1 Návrh na plnenie kritérií – Príloha A súťažných podkladov podpísané štatutárnym/mi zástupcom/mi
uchádzača oprávneným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok (prípadne
všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch navonok)
21.7.2 Návrh zmluvy (vrátane všetkých príloh) s uvedením ceny plnenia – časť B.3 súťažných podkladov
podpísané štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača oprávneným/mi konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch navonok (prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú
oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok)

22. OZNAČENIE OBÁLKY/OBALU PONUKY
22.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obal ponuky (časti ponuky) musí
byť uzatvorený, prípadne zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.
Do obalu ponuky vloží časti ponuky s označením „Ostatné“ a „Kritériá“ v zmysle nižšie uvedeného.
22.2 Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
b) označenie „Súťaž – NEOTVÁRAŤ“
c) označenie heslom súťaže „STPR - zníženie energetickej náročnosti – časť č. ..(číslo časti)..“
22.3 Na obale časti ponuky „Ostatné“ musia byť uvedené nasledovné údaje:
a)
b)
c)

obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
označenie „Ostatné“
označenie heslom súťaže „STPR - zníženie energetickej náročnosti – časť č. ..(číslo časti)..“

22.4 Na obale časti ponuky „Kritéria“ musia byť uvedené nasledovné údaje:
a) obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
b) označenie „Kritéria“
c) označenie heslom súťaže „STPR - zníženie energetickej náročnosti – časť č. ..(číslo časti)..“

23. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY
23.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť do podateľne verejného obstarávateľa v pracovných dňoch od
6,00 hod. do 17,00 hod. na adresu: Národné lesnícke centrum, ul. T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
23.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 1.08.2017 o 10:00 hod.
23.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi
neotvorená.

Časť IV.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
24. OTVÁRANIE PONÚK
24.1 Otváranie časti ponúk „Ostatné“
24.1.1 Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako "Ostatné" komisia označí poradovým číslom v tom
poradí, v akom bola predložená.
24.1.2 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ je neverejné.
24.2 Otváranie časti ponúk „Kritériá“
24.2.1 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.
24.2.2 Otváranie časti ponúk „Kritériá“ je verejné.
24.2.3 Otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ vykoná verejný obstarávateľ na mieste a v čase
oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Oznámenie bude zaslané minimálne päť
pracovných dní pred dňom otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“.
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24.2.4 Uchádzač sa na otváraní časti ponúk označených ako „Kritériá“ preukáže dokladom totožnosti a
kópiou dokladu o podnikaní. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na
zastupovanie.
24.2.5 Na otváraní časti ponúk označených ako „Kritériá“ komisia na otváranie a vyhodnotenie ponúk (ďalej
len „ komisia“) zverejní z predložených ponúk obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania
všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sa
dajú vyjadriť číslom podľa časti súťažných podkladov D. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob
ich uplatnenia. Ostatné údaje predložené v časti ponúk „Kritériá“ sa nezverejňujú.
24.2.6 Zápisnica z otvárania ponúk sa zašle v lehote piatich dní odo dňa otvárania časti ponúk označených
ako „Kritériá“ uchádzačom, ktorých časti ponúk označené ako „Kritériá“ sa otvárali,.

25. HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
25.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov v súlade s § 40 zákona o verejnom obstarávaní
bude založené na posúdení splnenia požadovaných podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa:
 osobného postavenia,
 finančného a ekonomického postavenia a
 technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača.
25.2 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať z predložených dokladov
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v časti súťažných podkladov A.2 Podmienky
účasti uchádzačov.
25.3 V súlade s § 39 zákona o verejnom obstarávaní môže hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady
na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom (JED). Verejný
obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania kedykoľvek v jeho
priebehu uchádzača alebo záujemcu písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov
nahradených jednotným európskym dokumentom.
25.4 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie
predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie
podmienky účasti. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo
záujemca doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov do
a) dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje prostredníctvom
elektronických prostriedkov,
b) piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak sa komunikácia uskutočňuje inak, ako podľa
písmena a).
25.5 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o nahradenie inej osoby,
prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú spôsobilosť alebo
odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti.
25.6 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača alebo záujemcu o vylúčení jeho
ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka.

26. PRESKÚMANIE / VYHODNOCOVANIE PONÚK
26.1 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.
26.2 Komisia môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky.
26.3 Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých
chýb v písaní a počítaní.
26.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.
26.5 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
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27. Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam
alebo službe, komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre
jej cenu podstatné. Vysvetlenie sa môže 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) dodržiavania povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného
práva podľa osobitných predpisov,47)
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom,
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
28. Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú
požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou
ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia najmenej o
a) 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou alebo
b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.
29. Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 1 alebo
odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov.

30. OPRAVA CHÝB
30.1 Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Zrejmé chyby, zistené
pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
a) rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma správna,
b) rozdielu medzi jednotkovou cenou a celkovou cenou, ak uvedená chyba vznikla dôsledkom
nesprávneho násobenia jednotkovej ceny množstvom; platiť bude jednotková cena,
c) preukázateľne hrubej chyby pri jednotkovej cene v desatinnej čiarke; platiť bude jednotková cena
s opravenou desatinnou čiarkou, celková cena položky bude odvodená od takto opravenej
jednotkovej ceny,
d) nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť
bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
30.2 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie
písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie
jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk.

31. VYLÚČENIE PONUKY
31.1 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu v súlade s § 40 ods.6
zákona o verejnom obstarávaní, ak
a) nesplnil podmienky účasti,
b) predložil neplatné doklady; neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti,
c) poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú
skutočnosti,
d) pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
e) pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
f) konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými
opatreniami,
g) na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v
danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž,
ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení
použitom ako výzva na súťaž,
h) pri posudzovaní odbornej spôsobilosti preukázateľne identifikoval protichodné záujmy záujemcu
alebo uchádzača, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť plnenie zákazky,
i) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote,
j) nepredložil po písomnej žiadosti doklady nahradené jednotným európskym dokumentom v určenej
lehote,
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k) nenahradil inú osobu, prostredníctvom ktorej preukazuje splnenie podmienok účasti finančného a
ekonomického postavenia alebo technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, ktorá nespĺňa
určené požiadavky, v určenej lehote inou osobou, ktorá spĺňa určené požiadavky,
l) nenahradil subdodávateľa, ktorý nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom alebo
obstarávateľom novým subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní.
31.2 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia a lehoty
v ktorej môže podať námietky.

32. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
32.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa
vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov.
32.2 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, identifikáciu
úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky
alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka.

33. UZAVRETIE ZMLUVY
33.1 Uzavretá zmluva, nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným
uchádzačom alebo uchádzačmi.
33.2 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, podľa zákona č. 315/2016 Z. z o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZoRPVS“) a nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora, podľa § 18 ZoRPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa ZoRPVS, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora podľa ZoRPVS a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
33.3 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr
šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená
žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 ZoVO
alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170 ZoVO.
33.4 Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy, tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia
lehoty podľa § 56 ods. 2 až 7 ZoVO, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.
33.5 Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3
ZoVO sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, byť zapísaní
v RPVS, pokiaľ spĺňajú podmienku zápisu do RPVS.
33.6 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, alebo nie sú splnené povinnosti
podľa § 56 ods. 8 alebo 9, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí.
33.7 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu,
neposkytnú verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť
uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní alebo ak uchádzač
alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, ich subdodávatelia, verejný obstarávateľ môže
uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí.
33.8 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, sú povinný poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10
pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní.

Časť V.
Elektronická aukcia
Elektronická aukcia sa nepoužije.
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Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
34. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
34.1 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na prijatie
ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk
a zodpovedné osoby obstarávateľskej organizácie nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu
vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
34.2 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.
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.).
34.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzačov.
34.4 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len „zmluvný
dodávateľ“), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku
ktorému je/bude pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu
uzavretej zmluve (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať
mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, resp.
súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od
obstarávateľskej organizácie obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho
poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľskej organizácie
a v súlade s uzavretou zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho
súhlasu obstarávateľskej organizácie.
34.5 Uchádzač berie na vedomie, že v zmysle ZoVO, verejný obstarávateľ po uzavretí zmluvy zasiela na
zverejnenie kópie ponúk uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk. Vzhľadom k tomu
žiadame uchádzačov, aby vo svojich ponukách dbali na dôsledné vyznačenie dôverných informácií.
V prípade, že v ponuke nebudú vyznačené dôverné informácie ponuka sa zverejňuje v úplnom znení,
ako bola predložená verejnému obstarávateľovi.

35. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY
35.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo
mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže podať žiadosť o nápravu proti:
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu, proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk,
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk alebo návrhov

A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Podmienky účasti sú uvedené vo výzve na predkladanie ponúk.
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A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
1. Definícia kritéria
Pre každú časť sa budú vyhodnocovať ponuky na základe:
najnižšej ceny
Verejný obstarávateľ bude vyberať najnižšiu cenu s DPH.
Kritérium – Cena celkom v € s DPH,
za dodávku predmetu zákazky zvlášť každej časti v zmysle špecifikácií uvedených v opise predmetu
zákazky, zaokrúhlená na 2 desatinné miesta v zmysle matematických pravidiel.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak sa úspešný uchádzač, ktorý vo formulári „Návrh na
plnenie kritérií“ uviedol, že po uzavretí zmluvy o dielo nebude platiteľom DPH, stane po predložení ponuky
alebo po uzavretí zmluvy o dielo platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH pri plnení
rámcovej dohody.

2. Váha kritérií
Váha kritéria – 100 %

3. Spôsob uvedenia návrhu na plnenie
Uchádzač uvedie návrh na plnenie kritérií v tabuľke podľa prílohy A súťažných podkladov.

4. Poradie uchádzačov
a) Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk určených vo výzve
a v týchto súťažných podkladoch, podľa ktorých stanoví poradie uchádzačov.
b) Víťazom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu na predmet zákazky v rámci každej časti.
Poradie ostatných uchádzačov sa zostaví vzostupne podľa výšky ceny. Druhá najnižšia cena druhé
poradie, až do poradia zúčastnených uchádzačov.
c) Pomocné kritérium
V prípade rovnosti ceny pude úspešná ponuka toho uchádzača, ktorý dá nižšiu cenu za
Časť 1: časť 01 - Zateplenie
Časť 2: časť 201 – Rekonštrukcia výťahu
Časť 3: časť 3 - Údržba na vykurovacom systéme, hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
a termostatizácia
Časť 4: časť 401 - Elektroinštalácia - časť A,B,C,D

5. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať každú časť (1-5) samostatne a na každú časť bude
uzatvorená samostatná zmluva o dielo.

Súťažné podklady
podlimitná zákazka zadávaná postupom v zmysle § 113 a nasl. ZoVO

B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1. Jednotlivé časti sa môžu realizovať súbežne okrem záverečných úprav interiéru (časť. 1), ktorá musí byť
vykonaná po ukončení realizácie častí 2, 3, 4.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena za vykonanie diela je konečná a nemenná, že sú v nej zahrnuté všetky
náklady potrebné pre vykonanie diela, a že dielo za túto cenu zrealizuje v súlade so zmluvou, jej
prílohami, a v požadovanej kvalite, pri dodržaní príslušných právnych predpisov a STN.
3. V prípade, že sa v dokumentácii nachádza konkrétny výrobok, značka, patent alebo obchodný názov
verejný obstarávateľ bude akceptovať aj ekvivalenty.

Časť. 1
1. Okolo objektu zo severnej strany sa po odkopaní pôvodného okapového chodníka šírky cca 2,0 m na
úroveň základovej škáry položí do nezamŕzavej hĺbky pod úroveň terénu drenážne potrubie a zvedie sa
do vsakovacej šachty pred budovou na pozemok investora zo strany západnej. Obvodové steny pod
úrovňou terénu budú zateplené extrudovaným polystyrénom XPS hr. 80 mm a ochránené NOP fóliou.
Obvodová stena bude zateplená izoláciou z minerálnej vlny hr. 150 mm. Obvodový plášť po zateplení
bude mať konečnú povrchovú úpravu omietkou vonkajšou na sklotextilnej mriežke alebo travertínovým
obkladom. Na prístavbe bude omietka alebo mozaika. Navrhnuté je zateplenie stropu nad 3. NP tepelnou
izoláciou celkovej hrúbky 400 mm. Teplotechnické úpravy vnútorných konštrukcií sú navrhnuté na
strope 1. PP, ktorý sa zateplí izoláciou z minerálnych vlákien hr. 180 mm. Pre realizáciu zateplenia je
potrebná demontáž bleskozvodnej sústavy a montáž nového bleskozvodu. Po osadení dažďových žľabov
sa krytina očistí v celom rozsahu plochy a 2 x sa natrie. Podľa projektu sa vybuduje bezbariérový vstup
z ulice Sokolská ku hlavnému vchodu, t. j. na časti schodiska sa vybuduje šikmá rampa a v nadväznosti
na ňu sa v budove namontuje nová schodisková plošina pre imobilných z 1. NP na 2. NP.
2. Verejný obstarávateľ požaduje dodržať materiálovú skladbu v zmysle rozpočtu.
3. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohách zmluvy o dielo:
 príloha č. 1 – projektová dokumentácia,
 príloha č. 2 – rozpočet.

Časť. 2
1. Predmetom obstarávania je rekonštrukcia výťahu, ktorá pozostáva z výmeny výťahu OL 400 (plocha
kabíny 800x1250mm, 1,0m/s, nosnosť 400kg, pre 5 osôb) vrátane vybúrania betónového základu
pohonu výťahu a nárazníkov, nové prestupové otvory pre nový pohon, nový betónový poter v priehlbni
výťahu a šachty, novú hydroizoláciu proti prenikaniu ropných látok, vyspravenie stien šachty, biely
náter šachty a strojovne, 4 x výmena dverí šírky 800 mm (rozšírenie otvoru), skúšky a dokumentácia.
2. Verejný obstarávateľ požaduje dodržať materiálovú skladbu v zmysle rozpočtu.
3. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohách zmluvy o dielo:
 príloha č. 1 – projektová dokumentácia,
 príloha č. 2 – rozpočet

Časť.3
1. Predmetom obstarávania je vybudovanie nových ležatých rozvodov teplej vody a cirkulácie a ich
napojenie na zásobník teplej vody. Inštalácia slnečných kolektory (10 kusov) na ohrev teplej vody a pre
akumuláciu teplej vody inštalácia nového zásobníka teplej vody (1 000 litrov) s nepriamym ohrevom
(solár, plynový kondenzačný kotol). Výmena plynového kotla za plynový kondenzačný kotol v
existujúcej kotolni, kompletná výmena ležatého a stúpacieho vykurovacieho rozvodu a radiátorov.
Realizácia termostatizácie a hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy a automatizovaný systém
zberu meraní energie..
2. Verejný obstarávateľ požaduje dodržať materiálovú skladbu v zmysle rozpočtu.
3. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohách zmluvy o dielo:
 príloha č. 1 – projektová dokumentácia,
 príloha č. 2 – rozpočet

Súťažné podklady
podlimitná zákazka zadávaná postupom v zmysle § 113 a nasl. ZoVO

Časť.4
1. Predmetom obstarávania je realizácia rekonštrukcie káblových trás, rozvodníc, rozvádzačov, osvetlenia,
núdzového osvetlenia, zásuvkovej a technologickej inštalácie v zmysle projektovej dokumentácie.
2. Verejný obstarávateľ požaduje dodržať materiálovú skladbu v zmysle rozpočtu.
3. Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohách zmluvy o dielo:
 príloha č. 1 – projektová dokumentácia,
 príloha č. 2 – rozpočet

B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena za obstarávaný tovar alebo službu súvisiaca s dodaním tovaru musí byť stanovená v zmysle 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.
2. Kúpnou cenou sa rozumie cena za dodanie predmetu obstarávania presne špecifikovaného v časti B.1
Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a ostatných nákladov súvisiacich s dodaním
predmetu zákazky.
3. Celková navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky na celú
dobu trvania zmluvy.
4. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.
5. Fakturácia a úhrada za predmet obstarávania sa uskutoční podľa časti B.3 súťažných podkladov a to
prevodom na bankový účet predávajúceho.
6. Fakturovať bude uchádzač len skutočne odobrané množstvo tovaru/práce/služby.

B.3 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Časť 1
Zmluva o dielo
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

Číslo zmluvy objednávateľa: ....................../NLC/2017-VO

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoba zodpovedná
za plnenie predmetu zmluvy:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

I.
Zmluvné strany
Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD., generálny riaditeľ
.....................................................
Štátna pokladnica
SK20 8180 0000 0070 0024 1498
42001315
2022091027
SK 2022091027
nlc@nlcsk.org

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zápis:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
e-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.

1.

2.

II.
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa v rámci postupu
verejného obstarávateľa (v zmluve uvedeného ako objednávateľ) v zmysle § 113 a nasl. zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zhotoviteľ podpisom zmluvy berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytne na základe tejto zmluvy sú
financované z:
 prostriedkov európskych a štrukturálnych investičných fondov, výzva na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zameraná na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov kód OPKZP – PO4 – SC431 – 2017 - 19 - prostredníctvom Operačného
programu Kvalita životného prostredia, ktoré budú objednávateľovi poskytnuté formou NFP na
základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi objednávateľom
a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej aj „zmluva o poskytnutí NFP“)
 vlastných zdrojov objednávateľa

1.

III.
Predmet zmluvy
Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné práce zamerané na
zníženie energetickej náročnosti budovy v správe objednávateľa so súpisným číslom 1, nachádzajúcej sa
na adrese Sokolská 2, Zvolen, zapísaná na liste vlastníctva číslo 3577 okres Zvolen, obec Zvolen,
katastrálne územie Zvolen, postavená na parcele číslo 2673/1 (ďalej aj „budova“), a to:
A) zateplenie obvodového plášťa budovy spočívajúce najmä v:
 zateplení obvodových stien pod úrovňou terénu extrudovaným polystyrénom XPS hr. 80 mm
a ochrannou NOP fóliou.
 zateplení obvodových stien nad úrovňou terénu izoláciou z minerálnej vlny hr. 150 mm
s konečnou povrchovou úpravou vonkajšou omietkou na sklotextilnej mriežke alebo travertínovým
obkladom.
 zateplení stropu nad 3. NP tepelnou izoláciou celkovej hrúbky 400 mm.
 zateplení vnútorných konštrukcií na strope 1. PP izoláciou z minerálnych vlákien hr. 180 mm
B) oddrenážovanie budovy spočívajúcej najmä v:
 položení drenážneho potrubia na úroveň základovej škáry do nezamŕzavej hĺbky pod úroveň
terénu, a to okolo budovy zo severnej strany po odkopaní pôvodného okapového chodníka šírky
cca. 2,0 m
 zvedení drenážneho potrubia do vsakovacej jamy pred budovou
C) vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy spočívajúce najmä vo vybudovaní šikmej rampy
k hlavnému vchodu do budovy a v namontovaní plošiny pre imobilných z 1NP. na 2 NP.
(stavebné práce uvedené pod písm. A) až C) sa ďalej spoločne označujú aj ako „dielo“)

2.

Za účelom realizácie prác uvedených v písm. A) bodu 1. tohto článku zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje
demontovať bleskozvodovú sústavu, namontovať nový bleskozvod, osadiť dažďové žľaby a očistiť a 2x
natrieť krytinu.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v súlade:
 s projektovou dokumentáciou, vypracovanou spoločnosťou ECB Martin s.r.o. z 5/2017 zákaz. č.
2017/05 ktorá tvorí prílohu č. 1 zmluvy (ďalej aj „projektová dokumentácia“)
 so špecifikáciou činností uvedených v rozpočte (výkaz výmer), ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy
 so stavebným povolením

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s účelom
vykonania a realizácie diela (zníženie energetickej náročnosti budovy). Objednávateľ sa zaväzuje riadne
a včas vykonané dielo prevziať, a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

5.

Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa v rozsahu potrebnom na riadne a včasné vykonanie diela
pred podpisom zmluvy oboznámil s projektovou dokumentáciou a podrobným rozsahom stavebných
prác, ktoré je potrebné vykonať za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy v súlade s bodom 1
tohto článku zmluvy.

6.

Zhotoviteľ ďalej podpisom zmluvy potvrdzuje, že:
 všetky osoby, ktoré sa budú podieľať na realizácii diela majú požadovanú odbornú a technickú
spôsobilosť pre realizáciu diela. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľa zodpovedá
zhotoviteľ za akúkoľvek škodu, ktorú tým objednávateľovi spôsobí
 disponuje dostatočným finančným krytím na realizáciu diela

7.

V prípade porušenia povinností zhotoviteľa uvedených v bodoch 1 až 4 tohto článku zmluvy, je
objednávateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť.

IV.
Termín vykonania diela
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela:
 termín začatia: do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
 termín ukončenia: najneskôr do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2. Termíny stanovené v bode 1. tohto článku zmluvy sa môžu predlžovať o čas prekážok na strane
objednávateľa, a to na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
3. Vykonaním diela sa na účely tejto zmluvy rozumie vykonanie diela v súlade so zmluvou, jej prílohami
a jeho následná spôsobilosť pre úspešné ukončenie preberacieho konania a následne kolaudačného
konania.
V.
Cena diela
1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa v rámci postupu verejného
obstarávania, a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov dohodli na
cene za vykonanie diela (vrátane činností uvedených v čl. III. bod 2 zmluvy) nasledovne:
cena bez DPH
................... €
DPH 20%
................... €
cena celkom s DPH
.....................€
slovom: ...............................................
(ďalej aj „cena za vykonanie diela“)
2. Výpočet ceny za vykonanie diela je doložený rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena za vykonanie diela je konečná a nemenná, že sú v nej zahrnuté všetky
náklady potrebné pre vykonanie diela, a že dielo za túto cenu zrealizuje v súlade so zmluvou, jej
prílohami, a v požadovanej kvalite, pri dodržaní príslušných právnych predpisov a STN, a v súlade so
zameraním uvedeným v čl. III bod 1 zmluvy.
VI.
Fakturácia a splatnosť ceny
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, t.j. po podpise
preberacieho protokolu. Zmluvné strany si ako spôsob platby dohodli bezhotovostný prevod na účet
zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy.
2. Splatnosť faktúry je do 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady je deň odpísania
fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi,
najmä so zákonom zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH, v znení neskorších predpisov, a musí obsahovať
originálny podpis vystavujúcej strany. Prílohou faktúry je podpísaný preberací protokol.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v odseku 3. tohto článku zmluvy, je
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť
lehota splatnosti, a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.
VII.
Vykonanie diela
1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotoviteľa pri vykonávaní diela, a zhotoviteľa upozorniť na
prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.

2. Zhotoviteľ bude dielo vykonávať v pracovných dňoch a počas pracovnej doby objednávateľa. V prípade
potreby vykonávať dielo aj mimo pracovných dní, a mimo pracovnej doby je zhotoviteľ povinný vyžiadať
si písomný súhlas objednávateľa.
3. Zhotoviteľ v súlade s platnými právnymi predpismi SR v plnej miere zodpovedá za požiarnu bezpečnosť,
za poriadok na stavenisku, likvidáciu odpadov, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb,
ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržiavajú v priestore staveniska a za zabezpečenie ich vybavenia
ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy
a zabezpečiť stavenisko z hľadiska bezpečnosti práce ako aj hlásenie nebezpečnej udalosti, závažnej
priemyselnej havárie a pracovného a iného úrazu, ako aj predpisy ochrany životného prostredia.
4. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, požiar) počas vykonávania diela, je zhotoviteľ
povinný vykonať ohlasovaciu povinnosť v zmysle zákona o BOZP č. 124/2006 Z.z. na príslušné orgány
a zabezpečiť ostatné povinnosti vyplývajúce z uvedených predpisov. Vznik tejto udalosti je zhotoviteľ
povinný ihneď oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie BOZP zhotoviteľom, a v prípade ak dôjde
k porušeniu predpisov BOZP zhotoviteľom, pozastaviť vykonávanie diela, alebo odstúpiť od zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne upozorniť objednávateľa na riziká vyplývajúce z vykonávania diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoškodiť svojou činnosťou budovu objednávateľa.
7. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo vyššou mocou
v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi, a objednávateľ je povinný riadne a včas vykonané dielo bez
vád prevziať. Objednávateľ môže prevziať aj dielo, ktoré má drobné vady, nebrániace jeho riadnemu
užívaniu, a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní
diela predložiť objednávateľovi revízne správy, atesty, certifikáty, a doklady o zhode použitých
materiálov.
9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie, t.j. pripravené na preberacie konanie.
10. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude
podpísaný poverenými zamestnancami oboch zmluvných strán. V protokole musí objednávateľ výslovne
prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Dielo sa považuje za odovzdané
okamihom podpisu preberacieho protokolu objednávateľom.
11. Vadou sa rozumie odchýlka od požiadaviek objednávateľa stanovených touto zmluvou jej prílohami, a
všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Dielo má zároveň vady, ak vykonanie diela
nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, za podmienok určených v § 560 a nasl. Obchodného
zákonníka.
12. Zhotoviteľ zabezpečí svojich zamestnancov označením odevu, tak aby boli odlíšiteľní od zamestnancov
objednávateľa a ich návštev.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vyhotoviť v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi SR,
príslušnými STN a vykonávacími vyhláškami, ktoré sa na vykonanie diela vzťahujú najmä vyhláškou
č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností. Pokiaľ porušením týchto povinností zhotoviteľa vznikne objednávateľovi
akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.

14. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou uzatvorenia zmluvy je platná poistná zmluva, ktorú má
zhotoviteľ uzatvorenú na poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví spôsobenú tretím osobám
v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri realizácii a vykonávaní diela. Zhotoviteľ je povinný pri podpise
zmluvy predložiť poistnú zmluvu objednávateľovi na nahliadnutie.

VIII.
Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela, a ktoré vznikli z dôvodu porušenia
povinností zhotoviteľa.
2. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov, a začína plynúť dňom odovzdania
a prevzatia diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať
pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
3. Pokiaľ sa počas záručnej doby na diele vyskytne vada, je objednávateľ povinný ju bez zbytočného
odkladu po zistení písomne uplatniť u zhotoviteľa (reklamácia). Za písomné uplatnenie vady sa považuje
aj uplatnenie vady prostredníctvom emailu na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. V reklamácii
musí byť vada popísaná. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vadu reklamovanú (uplatnenú)
v súlade s touto zmluvou, v lehote stanovenej na základe dohody zmluvných strán, v opačnom prípade je
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do
priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania vád
sa zmluvné strany dohodnú písomne, v závislosti od povahy vady. V prípade ak je vada neodstrániteľná je
objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty na jej odstránenie.
4. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je
objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu (firmu). Všetky takto
vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť, a to do výšky ceny porovnateľných
prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.
IX.
Ukončenie platnosti zmluvy
1. Platnosť zmluvy je možné ukončiť na základe:
 vzájomne uzavretej písomnej dohody
 odstúpením od zmluvy, a to:
 ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípadoch stanovených touto zmluvou, ako aj v prípade
podstatného porušenia zmluvy, za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä neplnenie
povinností vyplývajúcich z čl. III., IV., VII., VIII. zmluvy
 objednávateľom v prípade ak výsledky finančnej kontroly vykonanej v podmienkach
objednávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi neumožňujú financovanie výdavkov
s touto zmluvou súvisiacich a vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo
iných postupov a ešte nedošlo k plneniu zmluvy zo strany zhotoviteľa, odstúpenie v súlade
s týmto bodom zmluvy je možné bez akýchkoľvek sankcií
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý
strana odstupuje od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej
strane.
X.
Sankcie
1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá dielo v súlade s čl. IV. zmluvy, objednávateľ má právo
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za vykonanie diela za každý deň
omeškania.

XI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Vzhľadom na
financovanie predmetu zmluvy v súlade s čl. II bod 2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli že uzatvárajú
túto zmluvu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou je platnosť a účinnosť zmluvy
o poskytnutí NFP, t.j. akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy nastane až okamihom splnenia odkladacej podmienky. V prípade ak sa zmluva o poskytnutí NFP
nestane platnou a účinnou, má sa za to, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce sa riadia
Obchodným zákonníkom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci záväzkového vzťahu s objednávateľom strpí výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku potrebnú
súčinnosť. Oprávnenými osobami sa na účel tejto zmluvy rozumejú:
 príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou
 najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby
 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
 osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES
4. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili, táto zmluva zodpovedá ich
slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
5. Zmluva je vypracovaná v piatich rovnocenných vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa a štyri
vyhotovenia pre objednávateľa.
6. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane príloh,
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť/bude doručovať v zmysle tejto
zmluvy, ako aj po jej skončení jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú doručované na adresu
uvedenú v záhlaví zmluvy.
9. Písomnosti budú doručované osobne alebo prostredníctvom pošty doporučene, pričom zásielka
(písomnosť) sa bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia adresátom – zmluvnou stranou, dňom,
kedy zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou doručovanú zásielku prevziať, alebo
dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako nevyžiadaná v odbernej
(úložnej) lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku nedoručenú.
10. V prípade kedy v súlade so zmluvou je možné doručovanie formou emailovej pošty, sa
písomnosť/dokument považuje za doručený okamihom doručenia potvrdenia o doručení emailu
odosielajúcej zmluvnej strane.
11. Zmenu adresy na doručovanie je ktorákoľvek zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane
bez zbytočného odkladu.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce alebo s ňou súvisiace
(vrátane akcesorických právnych vzťahov, zodpovednostných právnych vzťahov a právnych vzťahov
z bezdôvodného obohatenia), forma zmluvy, náležitosti zmluvy, platnosť zmluvy, účinnosť zmluvy ako aj
právne následky jej prípadnej neplatnosti a/alebo neúčinnosti, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky a to bez zreteľa na jeho kolízne normy.
13. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 – projektová dokumentácia, a príloha č. 2 – rozpočet,
príloha č. 3 - Vyhlásenie o subdodávateľoch.

Vo Zvolene dňa: ......................

________________________
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ

1

Vo ............... dňa: ................

______________________
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb)
oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka 1

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny
dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov. (v ponuke poznámku vymazať)

Časť 2
Zmluva o dielo
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

Číslo zmluvy objednávateľa: ....................../NLC/2017-VO

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoba zodpovedná
za plnenie predmetu zmluvy:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

I.
Zmluvné strany
Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD., generálny riaditeľ
.....................................................
Štátna pokladnica
SK20 8180 0000 0070 0024 1498
42001315
2022091027
SK 2022091027
nlc@nlcsk.org

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zápis:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
e-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.

1.

2.

1.

II.
Preambula
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa v rámci postupu
verejného obstarávateľa (v zmluve uvedeného ako objednávateľ) v zmysle § 113 a nasl. zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zhotoviteľ podpisom zmluvy berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytne na základe tejto zmluvy sú
financované z:
 prostriedkov európskych a štrukturálnych investičných fondov, výzva na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zameraná na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov kód OPKZP – PO4 – SC431 – 2017 - 19 - prostredníctvom Operačného
programu Kvalita životného prostredia, ktoré budú objednávateľovi poskytnuté formou NFP na
základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi objednávateľom
a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej aj „zmluva o poskytnutí NFP“)
 vlastných zdrojov objednávateľa
III.
Predmet zmluvy
Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa rekonštrukciu výťahu
v budove v správe objednávateľa so súpisným číslom 1, nachádzajúcej sa na adrese Sokolská 2, Zvolen,

zapísaná na liste vlastníctva číslo 3577 okres Zvolen, obec Zvolen, katastrálne územie Zvolen, postavená
na parcele číslo 2673/1 (ďalej aj „budova“) (ďalej len „dielo“).
2.

Hlavným cieľom vykonania diela je odstránenie závažných bezpečnostných rizík na výťahu tak, aby sa v
maximálnej možnej miere znížila poruchovosť výťahu, predĺžila jeho životnosť a znížili náklady na
údržbu a spotrebu elektrickej energie.

3.

Zhotoviteľ sa za účelom vykonania diela zaväzuje najmä:
 vymeniť pôvodný výťah za nový (OL 400, 5 osôb, nosnosť 400 kg) vrátane vybúrania betónového
základu pohonu výťahu a vybudovania nových prestupových otvorov pre nový pohon
 zabezpečiť nový betónový poter v priehlbni výťahu a šachty, ako aj novú hydroizoláciu proti
prenikaniu ropných látok
 vyspraviť steny šachty
 vymeniť dvere na výťahu a to 4x šírka 800 mm

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v súlade:
 s projektovou dokumentáciou, vypracovanou spoločnosťou ECB Martin s.r.o. z 5/2017
zákaz. č. 2017/05 ktorá tvorí prílohu č. 1 zmluvy (ďalej aj „projektová dokumentácia“)
 so špecifikáciou činností uvedených v rozpočte (výkaz výmer), ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy

5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s hlavným
cieľom realizácie diela uvedeným v bode 2 tohto článku zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas
vykonané dielo prevziať, a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

6.

Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa v rozsahu potrebnom na riadne a včasné vykonanie diela
pred podpisom zmluvy oboznámil s projektovou dokumentáciou a podrobným rozsahom stavebných
prác, ktoré je potrebné vykonať v súlade s hlavným cieľom vykonania diela uvedeným v bode 2 tohto
článku zmluvy.

7.

Zhotoviteľ ďalej podpisom zmluvy potvrdzuje, že:
 všetky osoby, ktoré sa budú podieľať na realizácii diela majú požadovanú odbornú a technickú
spôsobilosť pre realizáciu diela. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľa zodpovedá
zhotoviteľ za akúkoľvek škodu, ktorú tým objednávateľovi spôsobí
 disponuje dostatočným finančným krytím na realizáciu diela

8.

V prípade porušenia povinností zhotoviteľa uvedených v bodoch 1,3 a 4 tohto článku zmluvy, je
objednávateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť.

IV.
Termín vykonania diela
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela:
 termín začatia: do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
 termín ukončenia: najneskôr do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2. Termíny stanovené v bode 1. tohto článku zmluvy sa môžu predlžovať o čas prekážok na strane
objednávateľa, a to na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
3. Vykonaním diela sa na účely tejto zmluvy rozumie vykonanie diela v súlade so zmluvou, jej prílohami
a jeho následná spôsobilosť pre úspešné ukončenie preberacieho konania.
V.
Cena diela
1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa v rámci postupu verejného
obstarávania, a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov dohodli na
cene za vykonanie diela nasledovne:

cena bez DPH
................... €
DPH 20%
................... €
cena celkom s DPH
.....................€
slovom: ...............................................
(ďalej aj „cena za vykonanie diela“)
2. Výpočet ceny za vykonanie diela je doložený rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena za vykonanie diela je konečná a nemenná, že sú v nej zahrnuté všetky
náklady potrebné pre vykonanie diela, a že dielo za túto cenu zrealizuje v súlade so zmluvou, jej
prílohami, a v požadovanej kvalite, pri dodržaní príslušných právnych predpisov a STN, a v súlade
s hlavným cieľom vykonania diela uvedenom v čl. III bod 2 zmluvy.
VI.
Fakturácia a splatnosť ceny
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, t.j. po podpise
preberacieho protokolu. Zmluvné strany si ako spôsob platby dohodli bezhotovostný prevod na účet
zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy.
2. Splatnosť faktúry je do 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady je deň odpísania
fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi,
najmä so zákonom zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH, v znení neskorších predpisov, a musí obsahovať
originálny podpis vystavujúcej strany. Prílohou faktúry je podpísaný preberací protokol.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v odseku 3. tohto článku zmluvy, je
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť
lehota splatnosti, a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.
VII.
Vykonanie diela
1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotoviteľa pri vykonávaní diela, a zhotoviteľa upozorniť na
prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
2. Zhotoviteľ bude dielo vykonávať v pracovných dňoch a počas pracovnej doby objednávateľa. V prípade
potreby vykonávať dielo aj mimo pracovných dní, a mimo pracovnej doby je zhotoviteľ povinný vyžiadať
si písomný súhlas objednávateľa.
3. Zhotoviteľ v súlade s platnými právnymi predpismi SR v plnej miere zodpovedá za požiarnu bezpečnosť,
za poriadok na stavenisku, likvidáciu odpadov, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb,
ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržiavajú v priestore staveniska a za zabezpečenie ich vybavenia
ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy
a zabezpečiť stavenisko z hľadiska bezpečnosti práce ako aj hlásenie nebezpečnej udalosti, závažnej
priemyselnej havárie a pracovného a iného úrazu, ako aj predpisy ochrany životného prostredia.
4. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, požiar) počas vykonávania diela, je zhotoviteľ
povinný vykonať ohlasovaciu povinnosť v zmysle zákona o BOZP č. 124/2006 Z.z. na príslušné orgány
a zabezpečiť ostatné povinnosti vyplývajúce z uvedených predpisov. Vznik tejto udalosti je zhotoviteľ
povinný ihneď oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie BOZP zhotoviteľom, a v prípade ak dôjde
k porušeniu predpisov BOZP zhotoviteľom, pozastaviť vykonávanie diela, alebo odstúpiť od zmluvy.

6. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne upozorniť objednávateľa na riziká vyplývajúce z vykonávania diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoškodiť svojou činnosťou budovu objednávateľa.
7. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo vyššou mocou
v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi, a objednávateľ je povinný riadne a včas vykonané dielo bez
vád prevziať. Objednávateľ môže prevziať aj dielo, ktoré má drobné vady, nebrániace jeho riadnemu
užívaniu, a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní
diela predložiť objednávateľovi revízne správy, atesty, certifikáty, a doklady o zhode použitých
materiálov a vykonaných skúškach.
9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie, t.j. pripravené na preberacie konanie.
10. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude
podpísaný poverenými zamestnancami oboch zmluvných strán. V protokole musí objednávateľ výslovne
prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Dielo sa považuje za odovzdané
okamihom podpisu preberacieho protokolu objednávateľom.
11. Vadou sa rozumie odchýlka od požiadaviek objednávateľa stanovených touto zmluvou jej prílohami, a
všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Dielo má zároveň vady, ak vykonanie diela
nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, za podmienok určených v § 560 a nasl. Obchodného
zákonníka.
12. Zhotoviteľ zabezpečí svojich zamestnancov označením odevu, tak aby boli odlíšiteľní od zamestnancov
objednávateľa a ich návštev.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vyhotoviť v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi SR,
príslušnými STN a vykonávacími vyhláškami, ktoré sa vzťahujú na vykonanie diela najmä vyhláškou
č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností. Pokiaľ porušením týchto povinností zhotoviteľa vznikne objednávateľovi
akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou uzatvorenia zmluvy je platná poistná zmluva, ktorú má
zhotoviteľ uzatvorenú na poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví spôsobenú tretím osobám
v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri realizácii a vykonávaní diela. Zhotoviteľ je povinný pri podpise
zmluvy predložiť poistnú zmluvu objednávateľovi na nahliadnutie.

VIII.
Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela, a ktoré vznikli z dôvodu porušenia
povinností zhotoviteľa.
2. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov, a začína plynúť dňom odovzdania
a prevzatia diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať
pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
3. Pokiaľ sa počas záručnej doby na diele vyskytne vada, je objednávateľ povinný ju bez zbytočného
odkladu po zistení písomne uplatniť u zhotoviteľa (reklamácia). Za písomné uplatnenie vady sa považuje
aj uplatnenie vady prostredníctvom emailu na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. V reklamácii
musí byť vada popísaná. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vadu reklamovanú (uplatnenú)
v súlade s touto zmluvou, v lehote stanovenej na základe dohody zmluvných strán, v opačnom prípade je

objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do
priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania vád
sa zmluvné strany dohodnú písomne, v závislosti od povahy vady. V prípade ak je vada neodstrániteľná je
objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty na jej odstránenie.
4. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je
objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu (firmu). Všetky takto
vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť, a to do výšky ceny porovnateľných
prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.
IX.
Ukončenie platnosti zmluvy
1. Platnosť zmluvy je možné ukončiť na základe:
 vzájomne uzavretej písomnej dohody
 odstúpením od zmluvy, a to:
 ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípadoch stanovených touto zmluvou, ako aj v prípade
podstatného porušenia zmluvy, za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä neplnenie
povinností vyplývajúcich z čl. III., IV., VII., VIII. zmluvy
 objednávateľom v prípade ak výsledky finančnej kontroly vykonanej v podmienkach
objednávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi neumožňujú financovanie výdavkov
s touto zmluvou súvisiacich a vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo
iných postupov a ešte nedošlo k plneniu zmluvy zo strany zhotoviteľa, odstúpenie v súlade
s týmto bodom zmluvy je možné bez akýchkoľvek sankcií
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý
strana odstupuje od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej
strane.
X.
Sankcie
1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá dielo v súlade s čl. IV. zmluvy, objednávateľ má právo
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za vykonanie diela za každý deň
omeškania.

XI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Vzhľadom na
financovanie predmetu zmluvy v súlade s čl. II bod 2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli že uzatvárajú
túto zmluvu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou je platnosť a účinnosť zmluvy
o poskytnutí NFP, t.j. akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy nastane až okamihom splnenia odkladacej podmienky. V prípade ak sa zmluva o poskytnutí NFP
nestane platnou a účinnou, má sa za to, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce sa riadia
Obchodným zákonníkom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci záväzkového vzťahu s objednávateľom strpí výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku potrebnú
súčinnosť. Oprávnenými osobami sa na účel tejto zmluvy rozumejú:
 príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou
 najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby
 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov

 osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES
4. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili, táto zmluva zodpovedá ich
slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
5. Zmluva je vypracovaná v piatich rovnocenných vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa a štyri
vyhotovenia pre objednávateľa.
6. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane príloh,
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť/bude doručovať v zmysle tejto
zmluvy, ako aj po jej skončení jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú doručované na adresu
uvedenú v záhlaví zmluvy.
9. Písomnosti budú doručované osobne alebo prostredníctvom pošty doporučene, pričom zásielka
(písomnosť) sa bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia adresátom – zmluvnou stranou, dňom,
kedy zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou doručovanú zásielku prevziať, alebo
dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako nevyžiadaná v odbernej
(úložnej) lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku nedoručenú.
10. V prípade kedy v súlade so zmluvou je možné doručovanie formou emailovej pošty, sa
písomnosť/dokument považuje za doručený okamihom doručenia potvrdenia o doručení emailu
odosielajúcej zmluvnej strane.
11. Zmenu adresy na doručovanie je ktorákoľvek zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane
bez zbytočného odkladu.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce alebo s ňou súvisiace
(vrátane akcesorických právnych vzťahov, zodpovednostných právnych vzťahov a právnych vzťahov
z bezdôvodného obohatenia), forma zmluvy, náležitosti zmluvy, platnosť zmluvy, účinnosť zmluvy ako aj
právne následky jej prípadnej neplatnosti a/alebo neúčinnosti, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky a to bez zreteľa na jeho kolízne normy.
13. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 – projektová dokumentácia, a príloha č. 2 – rozpočet,
príloha č. 3 - Vyhlásenie o subdodávateľoch.
Vo Zvolene dňa: ......................

________________________
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ
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Vo ............... dňa: ................

______________________
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb)
oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka 2

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny
dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov. (v ponuke poznámku vymazať)

Časť 3
Zmluva o dielo
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

Číslo zmluvy objednávateľa: ....................../NLC/2017-VO

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoba zodpovedná
za plnenie predmetu zmluvy:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

I.
Zmluvné strany
Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD., generálny riaditeľ
.....................................................
Štátna pokladnica
SK20 8180 0000 0070 0024 1498
42001315
2022091027
SK 2022091027
nlc@nlcsk.org

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zápis:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
e-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.
II.
Preambula
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa v rámci postupu
verejného obstarávateľa (v zmluve uvedeného ako objednávateľ) v zmysle § 113 a nasl. zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.

1.

Zhotoviteľ podpisom zmluvy berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytne na základe tejto zmluvy sú
financované z:
 prostriedkov európskych a štrukturálnych investičných fondov, výzva na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zameraná na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov kód OPKZP – PO4 – SC431 – 2017 - 19 - prostredníctvom Operačného
programu Kvalita životného prostredia, ktoré budú objednávateľovi poskytnuté formou NFP na
základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi objednávateľom
a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej aj „zmluva o poskytnutí NFP“)
 vlastných zdrojov objednávateľa
III.
Predmet zmluvy
Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné práce zamerané na
zníženie energetickej náročnosti budovy v správe objednávateľa so súpisným číslom 1, nachádzajúcej sa

na adrese Sokolská 2, Zvolen, zapísaná na liste vlastníctva číslo 3577 okres Zvolen, obec Zvolen,
katastrálne územie Zvolen, postavená na parcele číslo 2673/1 (ďalej aj „budova“), a to:
 vybudovať v budove nové ležaté rozvody teplej vody a cirkulácie a napojiť ich na zásobník teplej
vody
 inštalovať v budove 10 kusov slnečných kolektorov na ohrev teplej vody
 inštalovať v budove nový 1.000 l zásobník teplej vody s nepriamym ohrevom
 vymeniť plynový kotol v budove za plynový kondenzačný kotol
 kompletne vymeniť ležaté a stúpacie vykurovacie rozvody a radiátory v budove
(ďalej spolu len „dielo“).
2.

Hlavným cieľom vykonania diela je termostatizácia a hydraulické vyregulovanie celej vykurovacej
sústavy v budove pre celý vykurovací systém.

3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v súlade:
 s projektovou dokumentáciou, vypracovanou spoločnosťou ECB Martin s.r.o. z 5/2017 zákaz. č.
2017/05 ktorá tvorí prílohu č. 1 zmluvy (ďalej aj „projektová dokumentácia“)
 so špecifikáciou činností uvedených v rozpočte (výkaz výmer), ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy

4.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s hlavným
cieľom vykonania diela uvedeným v bode 2 tohto článku zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas
vykonané dielo prevziať, a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

5.

Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa v rozsahu potrebnom na riadne a včasné vykonanie diela
pred podpisom zmluvy oboznámil s projektovou dokumentáciou a podrobným rozsahom stavebných
prác, ktoré je potrebné vykonať za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy v súlade s bodom 1
tohto článku zmluvy.

6.

Zhotoviteľ ďalej podpisom zmluvy potvrdzuje, že:
 všetky osoby, ktoré sa budú podieľať na realizácii diela majú požadovanú odbornú a technickú
spôsobilosť pre realizáciu diela. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľa zodpovedá
zhotoviteľ za akúkoľvek škodu, ktorú tým objednávateľovi spôsobí
 disponuje dostatočným finančným krytím na realizáciu diela

7. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa uvedených v bodoch 1 a 3 tohto článku zmluvy, je
objednávateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť.
IV.
Termín vykonania diela
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela:
 termín začatia: do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
 termín ukončenia: najneskôr do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti
2. Termíny stanovené v bode 1. tohto článku zmluvy sa môžu predlžovať o čas prekážok na strane
objednávateľa, a to na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
3. Vykonaním diela sa na účely tejto zmluvy rozumie vykonanie diela v súlade so zmluvou, jej prílohami
a jeho následná spôsobilosť pre úspešné ukončenie preberacieho konania.
V.
Cena diela
1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa v rámci postupu verejného
obstarávania, a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov dohodli na
cene za vykonanie diela nasledovne:

cena bez DPH
................... €
DPH 20%
................... €
cena celkom s DPH
.....................€
slovom: ...............................................
(ďalej aj „cena za vykonanie diela“)
2. Výpočet ceny za vykonanie diela je doložený rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena za vykonanie diela je konečná a nemenná, že sú v nej zahrnuté všetky
náklady potrebné pre vykonanie diela, a že dielo za túto cenu zrealizuje v súlade so zmluvou, jej
prílohami, a v požadovanej kvalite, pri dodržaní príslušných právnych predpisov a STN, a v súlade
s hlavným cieľom vykonania diela uvedenom v čl. III bod 2 zmluvy.
VI.
Fakturácia a splatnosť ceny
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, t.j. po podpise
preberacieho protokolu. Zmluvné strany si ako spôsob platby dohodli bezhotovostný prevod na účet
zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy.
2. Splatnosť faktúry je do 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady je deň odpísania
fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi,
najmä so zákonom zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH, v znení neskorších predpisov, a musí obsahovať
originálny podpis vystavujúcej strany. Prílohou faktúry je podpísaný preberací protokol.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v odseku 3. tohto článku zmluvy, je
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť
lehota splatnosti, a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.
VII.
Vykonanie diela
1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotoviteľa pri vykonávaní diela, a zhotoviteľa upozorniť na
prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
2. Zhotoviteľ bude dielo vykonávať v pracovných dňoch a počas pracovnej doby objednávateľa. V prípade
potreby vykonávať dielo aj mimo pracovných dní, a mimo pracovnej doby je zhotoviteľ povinný vyžiadať
si písomný súhlas objednávateľa.
3. Zhotoviteľ v súlade s platnými právnymi predpismi SR v plnej miere zodpovedá za požiarnu bezpečnosť,
za poriadok na stavenisku, likvidáciu odpadov, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb,
ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržiavajú v priestore staveniska a za zabezpečenie ich vybavenia
ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy
a zabezpečiť stavenisko z hľadiska bezpečnosti práce ako aj hlásenie nebezpečnej udalosti, závažnej
priemyselnej havárie a pracovného a iného úrazu, ako aj predpisy ochrany životného prostredia.
4. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, požiar) počas vykonávania diela, je zhotoviteľ
povinný vykonať ohlasovaciu povinnosť v zmysle zákona o BOZP č. 124/2006 Z.z. na príslušné orgány
a zabezpečiť ostatné povinnosti vyplývajúce z uvedených predpisov. Vznik tejto udalosti je zhotoviteľ
povinný ihneď oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie BOZP zhotoviteľom, a v prípade ak dôjde
k porušeniu predpisov BOZP zhotoviteľom, pozastaviť vykonávanie diela, alebo odstúpiť od zmluvy.

6. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne upozorniť objednávateľa na riziká vyplývajúce z vykonávania diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoškodiť svojou činnosťou budovu objednávateľa.
7. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo vyššou mocou
v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi, a objednávateľ je povinný riadne a včas vykonané dielo bez
vád prevziať. Objednávateľ môže prevziať aj dielo, ktoré má drobné vady, nebrániace jeho riadnemu
užívaniu, a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní
diela predložiť objednávateľovi revízne správy, atesty, certifikáty, a doklady o zhode použitých
materiálov.
9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie, t.j. pripravené na preberacie konanie.
10. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude
podpísaný poverenými zamestnancami oboch zmluvných strán. V protokole musí objednávateľ výslovne
prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Dielo sa považuje za odovzdané
okamihom podpisu preberacieho protokolu objednávateľom.
11. Vadou sa rozumie odchýlka od požiadaviek objednávateľa stanovených touto zmluvou jej prílohami, a
všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Dielo má zároveň vady, ak vykonanie diela
nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, za podmienok určených v § 560 a nasl. Obchodného
zákonníka.
12. Zhotoviteľ zabezpečí svojich zamestnancov označením odevu, tak aby boli odlíšiteľní od zamestnancov
objednávateľa a ich návštev.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vyhotoviť v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi SR,
príslušnými STN a vykonávacími vyhláškami, ktoré sa na vykonanie diela vzťahujú najmä vyhláškou
č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností. Pokiaľ porušením týchto povinností zhotoviteľa vznikne objednávateľovi
akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou uzatvorenia zmluvy je platná poistná zmluva, ktorú má
zhotoviteľ uzatvorenú na poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví spôsobenú tretím osobám
v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri realizácii a vykonávaní diela. Zhotoviteľ je povinný pri podpise
zmluvy predložiť poistnú zmluvu objednávateľovi na nahliadnutie.

VIII.
Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela, a ktoré vznikli z dôvodu porušenia
povinností zhotoviteľa.
2. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov, a začína plynúť dňom odovzdania
a prevzatia diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať
pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
3. Pokiaľ sa počas záručnej doby na diele vyskytne vada, je objednávateľ povinný ju bez zbytočného
odkladu po zistení písomne uplatniť u zhotoviteľa (reklamácia). Za písomné uplatnenie vady sa považuje
aj uplatnenie vady prostredníctvom emailu na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. V reklamácii
musí byť vada popísaná. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vadu reklamovanú (uplatnenú)
v súlade s touto zmluvou, v lehote stanovenej na základe dohody zmluvných strán, v opačnom prípade je

objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do
priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania vád
sa zmluvné strany dohodnú písomne, v závislosti od povahy vady. V prípade ak je vada neodstrániteľná je
objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty na jej odstránenie.
4. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je
objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu (firmu). Všetky takto
vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť, a to do výšky ceny porovnateľných
prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.
IX.
Ukončenie platnosti zmluvy
1. Platnosť zmluvy je možné ukončiť na základe:
 vzájomne uzavretej písomnej dohody
 odstúpením od zmluvy, a to:
 ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípadoch stanovených zmluvou, ako aj v prípade podstatného
porušenia zmluvy, za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä neplnenie povinností
vyplývajúcich z čl. III., IV., VII., VIII. zmluvy
 objednávateľom v prípade ak výsledky finančnej kontroly vykonanej v podmienkach
objednávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi neumožňujú financovanie výdavkov
s touto zmluvou súvisiacich a vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo
iných postupov a ešte nedošlo k plneniu zmluvy zo strany zhotoviteľa, odstúpenie v súlade
s týmto bodom zmluvy je možné bez akýchkoľvek sankcií
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý
strana odstupuje od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej
strane.
X.
Sankcie
1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá dielo v súlade s čl. IV. zmluvy, objednávateľ má právo
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za vykonanie diela za každý deň
omeškania.
XI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Vzhľadom na
financovanie predmetu zmluvy v súlade s čl. II bod 2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli že uzatvárajú
túto zmluvu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou je platnosť a účinnosť zmluvy
o poskytnutí NFP, t.j. akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy nastane až okamihom splnenia odkladacej podmienky. V prípade ak sa zmluva o poskytnutí NFP
nestane platnou a účinnou, má sa za to, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce sa riadia
Obchodným zákonníkom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci záväzkového vzťahu s objednávateľom strpí výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sa na účel tejto zmluvy rozumejú:
 príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou
 najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby
 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
 osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES

4. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili, táto zmluva zodpovedá ich
slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
5. Zmluva je vypracovaná v piatich rovnocenných vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa a štyri
vyhotovenia pre objednávateľa.
6. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane príloh,
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť/bude doručovať v zmysle tejto
zmluvy, ako aj po jej skončení jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú doručované na adresu
uvedenú v záhlaví zmluvy.
9. Písomnosti budú doručované osobne alebo prostredníctvom pošty doporučene, pričom zásielka
(písomnosť) sa bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia adresátom – zmluvnou stranou, dňom,
kedy zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou doručovanú zásielku prevziať, alebo
dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako nevyžiadaná v odbernej
(úložnej) lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku nedoručenú.
10. V prípade kedy v súlade so zmluvou je možné doručovanie formou emailovej pošty, sa
písomnosť/dokument považuje za doručený okamihom doručenia potvrdenia o doručení emailu
odosielajúcej zmluvnej strane.
11. Zmenu adresy na doručovanie je ktorákoľvek zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane
bez zbytočného odkladu.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce alebo s ňou súvisiace
(vrátane akcesorických právnych vzťahov, zodpovednostných právnych vzťahov a právnych vzťahov
z bezdôvodného obohatenia), forma zmluvy, náležitosti zmluvy, platnosť zmluvy, účinnosť zmluvy ako aj
právne následky jej prípadnej neplatnosti a/alebo neúčinnosti, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky a to bez zreteľa na jeho kolízne normy.
13. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 – projektová dokumentácia, a príloha č. 2 – rozpočet,
príloha č. 3 - Vyhlásenie o subdodávateľoch.
Vo Zvolene dňa: ......................

________________________
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ
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Vo ............... dňa: ................

______________________
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb)
oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka 3

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny
dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov. (v ponuke poznámku vymazať)

Časť 4
Zmluva o dielo
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení jeho neskorších zmien a doplnkov
a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zmluva“)

Číslo zmluvy objednávateľa: ....................../NLC/2017-VO

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Osoba zodpovedná
za plnenie predmetu zmluvy:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

I.
Zmluvné strany
Národné lesnícke centrum
T.G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD., generálny riaditeľ
.....................................................
Štátna pokladnica
SK20 8180 0000 0070 0024 1498
42001315
2022091027
SK 2022091027
nlc@nlcsk.org

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zápis:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
e-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Objednávateľ a zhotoviteľ sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.
II.
Preambula
1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa v rámci postupu
verejného obstarávateľa (v zmluve uvedeného ako objednávateľ) v zmysle § 113 a nasl. zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2.

Zhotoviteľ podpisom zmluvy berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytne na základe tejto zmluvy sú
financované z:
 prostriedkov európskych a štrukturálnych investičných fondov, výzva na predkladanie žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) zameraná na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov kód OPKZP – PO4 – SC431 – 2017 - 19 - prostredníctvom Operačného
programu Kvalita životného prostredia, ktoré budú objednávateľovi poskytnuté formou NFP na
základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi objednávateľom
a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (ďalej aj „zmluva o poskytnutí NFP“)
 vlastných zdrojov objednávateľa

III.
Predmet zmluvy
1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa stavebné práce zamerané na
zníženie energetickej náročnosti budovy v správe objednávateľa so súpisným číslom 1, nachádzajúcej sa

na adrese Sokolská 2, Zvolen, zapísaná na liste vlastníctva číslo 3577 okres Zvolen, obec Zvolen,
katastrálne územie Zvolen, postavená na parcele číslo 2673/1 (ďalej aj „budova“), a to rekonštrukciu
káblových trás, rozvodníc, rozvádzačov, osvetlenia, núdzového osvetlenia, zásuvkovej a technologickej
inštalácie (ďalej len ako „dielo“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať v súlade:
 s projektovou dokumentáciou, vypracovanou spoločnosťou ECB Martin s.r.o. z 5/2017 zákaz. č.
2017/05 ktorá tvorí prílohu č. 1 zmluvy (ďalej aj „projektová dokumentácia“)
 so špecifikáciou činností uvedených v rozpočte (výkaz výmer), ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s účelom
vykonania a realizácie diela (zníženie energetickej náročnosti budovy). Objednávateľ sa zaväzuje riadne
a včas vykonané dielo prevziať, a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
4. Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že sa v rozsahu potrebnom na riadne a včasné vykonanie diela
pred podpisom zmluvy oboznámil s projektovou dokumentáciou a podrobným rozsahom stavebných
prác, ktoré je potrebné vykonať za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy v súlade s bodom 1
tohto článku zmluvy.
5. Zhotoviteľ ďalej podpisom zmluvy potvrdzuje, že:
 všetky osoby, ktoré sa budú podieľať na realizácii diela majú požadovanú odbornú a technickú
spôsobilosť pre realizáciu diela. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľa zodpovedá
zhotoviteľ za akúkoľvek škodu, ktorú tým objednávateľovi spôsobí
 disponuje dostatočným finančným krytím na realizáciu diela
6.

V prípade porušenia povinností zhotoviteľa uvedených v bodoch 1 až 3 tohto článku zmluvy, je
objednávateľ oprávnený od zmluvy okamžite odstúpiť.

IV.
Termín vykonania diela
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch vykonania diela:
 termín začatia: do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
 termín ukončenia: najneskôr do 18 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
2. Termíny stanovené v bode 1. tohto článku zmluvy sa môžu predlžovať o čas prekážok na strane
objednávateľa, a to na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
3. Vykonaním diela sa na účely tejto zmluvy rozumie vykonanie diela v súlade so zmluvou, jej prílohami
a jeho následná spôsobilosť pre úspešné ukončenie preberacieho konania.
V.
Cena diela
1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa v rámci postupu verejného
obstarávania, a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov dohodli na
cene za vykonanie diela nasledovne:
cena bez DPH
................... €
DPH 20%
................... €
cena celkom s DPH
.....................€
slovom: ...............................................
(ďalej aj „cena za vykonanie diela“)
2. Výpočet ceny za vykonanie diela je doložený rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cena za vykonanie diela je konečná a nemenná, že sú v nej zahrnuté všetky
náklady potrebné pre vykonanie diela, a že dielo za túto cenu zrealizuje v súlade so zmluvou, jej
prílohami, a v požadovanej kvalite, pri dodržaní príslušných právnych predpisov a STN, a v súlade so
zameraním uvedeným v čl. III bod 1 zmluvy.
VI.
Fakturácia a splatnosť ceny
1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom.
Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, t.j. po podpise
preberacieho protokolu. Zmluvné strany si ako spôsob platby dohodli bezhotovostný prevod na účet
zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy.
2. Splatnosť faktúry je do 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Dňom úhrady je deň odpísania
fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
3. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade s platnými právnymi predpismi,
najmä so zákonom zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH, v znení neskorších predpisov, a musí obsahovať
originálny podpis vystavujúcej strany. Prílohou faktúry je podpísaný preberací protokol.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v odseku 3. tohto článku zmluvy, je
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť
lehota splatnosti, a táto plynie celá odo dňa doručenia opravenej (novej) faktúry.
VII.
Vykonanie diela
1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotoviteľa pri vykonávaní diela, a zhotoviteľa upozorniť na
prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
2. Zhotoviteľ bude dielo vykonávať v pracovných dňoch a počas pracovnej doby objednávateľa. V prípade
potreby vykonávať dielo aj mimo pracovných dní, a mimo pracovnej doby je zhotoviteľ povinný vyžiadať
si písomný súhlas objednávateľa.
3. Zhotoviteľ v súlade s platnými právnymi predpismi SR v plnej miere zodpovedá za požiarnu bezpečnosť,
za poriadok na stavenisku, likvidáciu odpadov, ako aj za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb,
ktoré sa s jeho vedomím a oprávnene zdržiavajú v priestore staveniska a za zabezpečenie ich vybavenia
ochrannými pracovnými pomôckami. Ďalej zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy
a zabezpečiť stavenisko z hľadiska bezpečnosti práce ako aj hlásenie nebezpečnej udalosti, závažnej
priemyselnej havárie a pracovného a iného úrazu, ako aj predpisy ochrany životného prostredia.
4. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovný úraz, požiar) počas vykonávania diela, je zhotoviteľ
povinný vykonať ohlasovaciu povinnosť v zmysle zákona o BOZP č. 124/2006 Z.z. na príslušné orgány
a zabezpečiť ostatné povinnosti vyplývajúce z uvedených predpisov. Vznik tejto udalosti je zhotoviteľ
povinný ihneď oznámiť aj objednávateľovi s cieľom zabezpečenia objektívneho vyšetrenia.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať dodržiavanie BOZP zhotoviteľom, a v prípade ak dôjde
k porušeniu predpisov BOZP zhotoviteľom, pozastaviť vykonávanie diela, alebo odstúpiť od zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne upozorniť objednávateľa na riziká vyplývajúce z vykonávania diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoškodiť svojou činnosťou budovu objednávateľa.
7. Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa alebo vyššou mocou
v priebehu realizácie znáša zhotoviteľ.
8. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi, a objednávateľ je povinný riadne a včas vykonané dielo bez
vád prevziať. Objednávateľ môže prevziať aj dielo, ktoré má drobné vady, nebrániace jeho riadnemu
užívaniu, a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní

diela predložiť objednávateľovi revízne správy, atesty, certifikáty, a doklady o zhode použitých
materiálov.
9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie, t.j. pripravené na preberacie konanie.
10. Zmluvné strany pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude
podpísaný poverenými zamestnancami oboch zmluvných strán. V protokole musí objednávateľ výslovne
prehlásiť, či dielo preberá alebo nie a pokiaľ nie, z akých dôvodov. Dielo sa považuje za odovzdané
okamihom podpisu preberacieho protokolu objednávateľom.
11. Vadou sa rozumie odchýlka od požiadaviek objednávateľa stanovených touto zmluvou jej prílohami, a
všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Dielo má zároveň vady, ak vykonanie diela
nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, za podmienok určených v § 560 a nasl. Obchodného
zákonníka.
12. Zhotoviteľ zabezpečí svojich zamestnancov označením odevu, tak aby boli odlíšiteľní od zamestnancov
objednávateľa a ich návštev.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vyhotoviť v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi SR,
príslušnými STN a vykonávacími vyhláškami, ktoré sa na vykonanie diela vzťahujú najmä vyhláškou
č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností. Pokiaľ porušením týchto povinností zhotoviteľa vznikne objednávateľovi
akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ.
14. Zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou uzatvorenia zmluvy je platná poistná zmluva, ktorú má
zhotoviteľ uzatvorenú na poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví spôsobenú tretím osobám
v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa pri realizácii a vykonávaní diela. Zhotoviteľ je povinný pri podpise
zmluvy predložiť poistnú zmluvu objednávateľovi na nahliadnutie.

VIII.
Zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté na diele ním zrealizovanom, ktoré má dielo v čase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela, a ktoré vznikli z dôvodu porušenia
povinností zhotoviteľa.
2. Záručná lehota na dielo zrealizované zhotoviteľom je 60 mesiacov, a začína plynúť dňom odovzdania
a prevzatia diela. Záručná lehota však neplynie v čase, počas ktorého objednávateľ nemohol dielo užívať
pre vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
3. Pokiaľ sa počas záručnej doby na diele vyskytne vada, je objednávateľ povinný ju bez zbytočného
odkladu po zistení písomne uplatniť u zhotoviteľa (reklamácia). Za písomné uplatnenie vady sa považuje
aj uplatnenie vady prostredníctvom emailu na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví zmluvy. V reklamácii
musí byť vada popísaná. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vadu reklamovanú (uplatnenú)
v súlade s touto zmluvou, v lehote stanovenej na základe dohody zmluvných strán, v opačnom prípade je
objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do
priestorov, kde sa majú reklamované vady odstraňovať. O presnom časovom postupe odstraňovania vád
sa zmluvné strany dohodnú písomne, v závislosti od povahy vady. V prípade ak je vada neodstrániteľná je
objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty na jej odstránenie.
4. Ak zhotoviteľ nenastúpi k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady v dohodnutom termíne, je
objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady inú odbornú organizáciu (firmu). Všetky takto
vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi uhradiť, a to do výšky ceny porovnateľných
prác za porovnateľných obchodných podmienok, ako by ich vykonával zhotoviteľ.

IX.
Ukončenie platnosti zmluvy
1. Platnosť zmluvy je možné ukončiť na základe:
 vzájomne uzavretej písomnej dohody
 odstúpením od zmluvy, a to:
 ktoroukoľvek zmluvnou stranou v prípadoch stanovených zmluvou, ako aj v prípade podstatného
porušenia zmluvy, za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä neplnenie povinností
vyplývajúcich z čl. III., IV., VII., VIII. zmluvy
 objednávateľom v prípade ak výsledky finančnej kontroly vykonanej v podmienkach
objednávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi neumožňujú financovanie výdavkov
s touto zmluvou súvisiacich a vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo
iných postupov a ešte nedošlo k plneniu zmluvy zo strany zhotoviteľa, odstúpenie v súlade
s týmto bodom zmluvy je možné bez akýchkoľvek sankcií
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý
strana odstupuje od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej
strane.
X.
Sankcie
1. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá dielo v súlade s čl. IV. zmluvy, objednávateľ má právo
účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny za vykonanie diela za každý deň
omeškania.
XI.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Vzhľadom na
financovanie predmetu zmluvy v súlade s čl. II bod 2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli že uzatvárajú
túto zmluvu s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy, ktorou je platnosť a účinnosť zmluvy
o poskytnutí NFP, t.j. akýkoľvek vznik, zmena alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich z tejto
zmluvy nastane až okamihom splnenia odkladacej podmienky. V prípade ak sa zmluva o poskytnutí NFP
nestane platnou a účinnou, má sa za to, že k uzatvoreniu tejto zmluvy nedošlo.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy a pomery zo zmluvy vyplývajúce a vznikajúce sa riadia
Obchodným zákonníkom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci záväzkového vzťahu s objednávateľom strpí výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sa na účel tejto zmluvy rozumejú:
 príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou
 najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby
 orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby
 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
 osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES
4. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili, táto zmluva zodpovedá ich
slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
5. Zmluva je vypracovaná v piatich rovnocenných vyhotoveniach, jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa a štyri
vyhotovenia pre objednávateľa.
6. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane príloh,
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť/bude doručovať v zmysle tejto
zmluvy, ako aj po jej skončení jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú doručované na adresu
uvedenú v záhlaví zmluvy.
9. Písomnosti budú doručované osobne alebo prostredníctvom pošty doporučene, pričom zásielka
(písomnosť) sa bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia adresátom – zmluvnou stranou, dňom,
kedy zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou doručovanú zásielku prevziať, alebo
dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako nevyžiadaná v odbernej
(úložnej) lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku nedoručenú.
10. V prípade kedy v súlade so zmluvou je možné doručovanie formou emailovej pošty, sa
písomnosť/dokument považuje za doručený okamihom doručenia potvrdenia o doručení emailu
odosielajúcej zmluvnej strane.
11. Zmenu adresy na doručovanie je ktorákoľvek zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane
bez zbytočného odkladu.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce alebo s ňou súvisiace
(vrátane akcesorických právnych vzťahov, zodpovednostných právnych vzťahov a právnych vzťahov
z bezdôvodného obohatenia), forma zmluvy, náležitosti zmluvy, platnosť zmluvy, účinnosť zmluvy ako aj
právne následky jej prípadnej neplatnosti a/alebo neúčinnosti, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky a to bez zreteľa na jeho kolízne normy.
13. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č. 1 – projektová dokumentácia, a príloha č. 2 – rozpočet,
príloha č. 3 - Vyhlásenie o subdodávateľoch.

Vo Zvolene dňa: ......................

________________________
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ
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Vo ............... dňa: ................

______________________
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb)
oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka 4

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny
dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov. (v ponuke poznámku vymazať)

Príloha A súťažných podkladov

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Identifikácia verejného obstarávania
Názov:

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen ul. Sokolská,
J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti.
časť .... (uviesť číslo a názov časti) (Na každú časť predložiť návrh na plnenie kritérií osobitne.)

Identifikácia uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Štatutárni zástupcovia podľa
dokladu o oprávnení podnikať:
Je hospodársky subjekt mikropodnik, malý alebo stredný podnik?

áno / nie

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny
EUR. Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10
miliónov EUR. Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a
ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

Kontaktná osoba zodpovedná za doručovanie písomností
Meno Priezvisko:
Tel.:
e-mail:

Kritérium
Cena celkom v € s DPH

Návrh na plnenie kritéria

za dodávku príslušnej časti predmetu zákazky v zmysle
špecifikácií uvedených v opise predmetu zákazky vrátane
príloh zaokrúhlená na 2 desatinné miesta v zmysle
matematických pravidiel.

Pomocné kritérium
Platiteľ DPH

Je / nie je platiteľ DPH

- uchádzač vyznačí, či po uzavretí zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom bude alebo nebude platiteľom DPH, v
prípade, ak sa úspešný uchádzač, ktorý v „Návrhu na plnenie kritérií“ uviedol, že po uzavretí zmluvného vzťahu
nebude platiteľom DPH, stane po predložení ponuky alebo po uzavretí rámcovej dohody platiteľom DPH, nemá nárok
na zvýšenie ceny o hodnotu DPH,
- ak má uchádzač sídlo alebo miesto podnikania v SR a nie je platiteľom DPH, uvedie jednotkové ceny a celkovú cenu za
predmet zákazky a upozorní na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH,
- ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie jednotkové ceny a celkovú cenu za predmet
zákazky a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte. K cene, za ktorú predmet zákazky
ponúka, bude pre účely vyhodnotenia pripočítaná 20% DPH. Cenu s pripočítanou DPH uvedie uchádzač v „Návrhu
na plnenie kritéria“, podľa ktorej sa budú ponuky vyhodnocovať, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet
zákazky ponúkne bez DPH,
- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

V ..................., dňa ...............
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb)
oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka 5
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podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny
dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov. (v ponuke poznámku vymazať)

Príloha B súťažných podkladov
Identifikácia uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

VYHLÁSENIE
(vzor)
o súhlase s podmienkami verejného obstarávania a predstavenie skupiny dodávateľov
1.

2.

3.
4.

5.

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Stavebné práce
podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu
zníženie energetickej náročnosti“ časť“ č. ..(číslo a názov časti).., ktoré určil verejný obstarávateľ v
súťažných podkladoch.
Vyhlasujeme, že súhlasíme s obchodnými podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom v časti
B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov, ktoré sú pre nás
záväzné, a nebudeme ich jednostranne dopĺňať a upravovať.
Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.
Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnené v profile
verejného obstarávateľa vedeného na Úrade pre verejné obstarávanie v zmysle ZoVO.

V ..................., dňa ............... 6
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb)
oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka 7

Iba pre skupinu dodávateľov:
7. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, zložená z členov skupiny ...........(uviesť pre všetkých členov
skupiny: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, meno, priezvisko a funkciu osoby/osôb oprávnených
konať za člena skupiny)..........., že v prípade prijatia našej ponuky vytvoríme pred uzatvorením zmluvného
vzťahu na uskutočnenie predmetu zákazky, z dôvodu riadneho plnenia predmetu zmluvy, právnu formu v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8. Vyhlasujeme ako skupina dodávateľov, že budeme ručiť spoločne a nerozdielne za záväzky skupiny
dodávateľov vyplývajúce zo zmluvného vzťahu na uskutočnenie predmetu zákazky.
9. Skupina dodávateľov udeľuje splnomocnenie ...........(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
jedného z členov skupiny dodávateľov)........... , na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený
komunikovať, prijímať pokyny a konať za skupinu dodávateľov vo veciach týkajúcich sa verejného
obstarávania na predmet zákazky „Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum –
Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti“ časť“ časť č. ..
(číslo a názov časti).
V ..................., dňa ............... 4
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb)
oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka 5
6
7

dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk (v ponuke poznámku vymazať)

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny
dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov. (v ponuke poznámku vymazať)

Príloha č. 3a Zmluvy o dielo
(požaduje sa predložiť len víťaznému uchádzačovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy v prípade, že v rámci plnenia predmetu zákazky
nepoužije subdodávateľov)

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH
Vyhlasujeme, že v zákazke s názvom „Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum –
Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti“ časť č. .. (číslo
a názov časti) použijem nasledovných subdodávateľov:

Subdodávateľ č. 1. 8
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:

Osoba oprávnená konať za subdodávateľa:
Meno, priezvisko:
Adresa pobytu:
Dátum narodenia:
Predmet subdodávky (rozsah prác, ktoré bude realizovať subdodávateľ):
Percento hodnoty plnenia:
Subdodávateľ je povinný byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z.
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pokiaľ zhotoviteľom
(hlavným dodávateľom) jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky prevýšia sumu 100 tis. eur s DPH alebo
úhrnne 250 tis. eur s DPH v kalendárnom roku, ak pôjde o opakované plnenia.
Daný subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu
k predmetu subdodávky. (Doložiť aktuálnym výpisom z OR SR alebo ŽR SR.)
Zhotoviteľ je povinný:
a) oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 5 pracovných dní predtým ako k zmene dôjde,
b) oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje o novom subdodávateľovi 5 pracovných dní predtým ako
k zmene dôjde.
Súčasťou tejto prílohy je aj vyhlásenie osoby oprávnenej konať za subdodávateľa (ako fyzickej osoby), že
dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto vyhlásením môže objednávateľ
spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V ..................., dňa ...............
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb)
oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka 9

8
9

Použije sa toľko krát koľko je subdodávateľov (v ponuke poznámku vymazať)

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny
dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov. (v ponuke poznámku vymazať)

Príloha č. 3b Zmluvy o dielo
(požaduje sa predložiť len víťaznému uchádzačovi najneskôr v čase uzavretia zmluvy v prípade, že v rámci plnenia predmetu zákazky
nepoužije subdodávateľov)

VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH
Vyhlasujeme, že v zákazke s názvom „Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum –
Zvolen ul. Sokolská, J. C. Hronského, J. Švermu zníženie energetickej náročnosti“ časť č. .. (číslo
a názov časti)
nepoužijeme subdodávateľov.

Zhotoviteľ je povinný:
a) oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 5 pracovných dní predtým ako k zmene dôjde,
b) oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje o novom subdodávateľovi 5 pracovných dní predtým ako
k zmene dôjde.
V prípade zmeny subdodávateľa:
Daný subdodávateľ je oprávnený uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu
k predmetu subdodávky. (Doložiť aktuálnym výpisom z OR SR alebo ŽR SR.)
Súčasťou tejto prílohy bude aj vyhlásenie osoby oprávnenej konať za subdodávateľa (ako fyzickej osoby), že
dáva písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytuje v súvislosti s týmto vyhlásením môže objednávateľ
spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

V ..................., dňa ...............
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby (osôb)
oprávnenej konať za uchádzača a pečiatka 10

10

podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny
dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov. (v ponuke poznámku vymazať)

