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Titl.: 
 
 
 
 
 

 OcÚ 172/2020 Ing. Oľga Mikulíková 11. 06. 2020 
Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Obec Kráľovce 

 

 

 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipoval aj Vás ako možného Dodávateľa na nižšie 

špecifikovaný predmet zákazky a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky. 

 

1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov:  Obec Kráľovce 

Sídlo:  Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce 

IČO:  00324388 

Telefón:  055/695 81 02 

Kontaktná osoba: Radoslav Šimko, starosta obce      

E-mail:  obeckralovce@gmail.com  

 

2.) Predmet zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie 

„Kráľovce – kanalizácia – 2. etapa“ 

 

3.) Druh zákazky: poskytnutie služby 

 

4.) Opis: Predmetom obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné 

povolenie pre stavbu „Kráľovce kanalizácia 2. etapa“ v dĺžke cca 4,3 km vrátane kanalizačných šachiet 

a elektrických prípojok. Kanalizácia bude zaústená do existujúcej ČOV. 

 

Rozsah predmetu obstarávania: 

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v počte 6 paré + 1 x CD / DVD v nasledovnom rozsahu: 

- Sprievodná správa 

- Súhrnná technická správa 

- Výkresová dokumentácia 

- Prehľadná situácia 

- Situácia v katastrálnej mape 

- Charakteristické výkresy stavebných objektov 

- Náklady stavby 

 
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v počte 6 paré + 1 x CD / DVD v nasledovnom rozsahu: 

- Sprievodná správa 

- Súhrnná technická správa 

- Prehľadná situácia 

- Situácia v katastrálnej mape 

- Dokumentáciu stavebných objektov 

- Výkaz – výmer  

https://www.google.com/search?q=obec+kr%C3%A1lovce&oq=obec+kr%C3%A1lovce&aqs=chrome..69i57j0l6.4928j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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- Výkaz – výmer vo formáte xls so vzorcami 

- Rozpočet (iba v paré 1-3) 

- Geodetické zameranie (iba v paré 1-2) 

 

5.) Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

Hlavný slovník: 71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby 

 

6.) Spôsob financovania: vlastné finančné prostriedky verejného obstarávateľa 

 

7.) Predpokladaná hodnota zákazky: 23 850,00 € bez DPH 

 

8.) Miesto dodania služby: Obecný úrad Kráľovce 

 

9.) Lehota dodania: je uvedená v návrhu zmluvy o dielo 

 

10.) Komplexnosť dodávky: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

 

11.) Obhliadka: Odporúča sa z dôvodu, aby sa záujemca dokonale zoznámil so situáciou a upresnil si podmienky 

zadané verejným obstarávateľom, za účelom vypracovania čo najkvalitnejšej ponuky, spĺňajúcej všetky jeho 

požiadavky. V prípade záujmu o absolvovanie obhliadky miesta zhotovenia diela prípadne upresnenia si 

špecifikácie predmetu obstarávania, je potrebné si termín dohodnúť so starostom obce. Kontakt je uvedený 

v bode č. 1 tejto Výzvy. 

 

12.) Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 19. 06. 2020 do 11,00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí 

lehoty nebude zaradená do hodnotenia. 

Ponuku je možné doručiť: 

a) poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu verejného 

obstarávateľa uvedenú v bode 1. Pri osobnom doručení žiadame ponuku doručiť počas úradných hodín 

obecného úradu. 

b) uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Súťaž – projekt kanalizácia – neotvárať“ ako aj 

obchodným menom a adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzača a adresou verejného 

obstarávateľa. 

c) ponuky sa predkladajú v mene EUR 

 

13.) Obsah ponuky, podmienky účasti: 

a) Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, v ktorom musí 

byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky 

(doložiť kópiu dokladu). Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže predložiť 

doklad o zápise formou elektronického odpisu. 

b) Uchádzač predloží zoznam vypracovaných projektových dokumentácií rovnakého alebo podobného 

charakteru ako je daný predmet zákazky v zmysle rozsahu uvedeného v PD, uskutočnených za 

predchádzajúcich 5 rokov (t. j. päť rokov predchádzajúcich poslednému dňu od vyhlásenia verejného 

obstarávania a v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti), doplnený potvrdeniami o ich 

uspokojivom vykonaní s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia a zhodnotenia objednávateľa a akej 

miere boli dodané podľa obchodných podmienok pričom uchádzač predloží najmenej 2 potvrdenia o 

uspokojivom vypracovaní projektov  rovnakého   alebo   porovnateľného   charakteru, v hodnote 

minimálne vo výške predpokladanej hodnoty zákazky. Vzor referencie je uvedený v Prílohe č. 5 tejto 

Výzvy 

c) Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 1 k Výzve 

d) Zmluva o dielo - návrh – Príloha č. 2 k Výzve (prosíme vyplniť žltou farbou zvýraznené políčka) 

e) Čestné vyhlásenie k ponuke – Príloha č. 3 k Výzve 

f) Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov – Príloha č. 4 k Výzve 

g) Informácia o subdodávateľoch – Príloha č. 6 k Výzve 
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Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie 

Úrad        pre        verejné        obstarávanie         podľa         §         183         ZoVO.         V         prípade, že 

uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 

Nepredloženie ktoréhokoľvek dokumentu uvedeného v bode 13 b – 13 g sa bude považovať za 

nesplnenie podmienok účasti a ponuka nebude zaradená do ďalšieho cenového vyhodnocovania. 

 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa 

do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo 

ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač 

ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa 

tohto predpisu. 

 

14.) Požiadavky na cenovú ponuku: 

Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky Vaše náklady (dochádzka na miesto určenia, poplatky a podobne) v 

zmysle zákona o cenách. 

 
15.) Kritérium na hodnotenie ponúk: kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia cena za 

predmet obstarávania s DPH, pričom dielo musí spĺňať funkčné a technické požiadavky verejného 

obstarávateľa a platnej legislatívy v SR. Elektronická aukcia sa nepoužije. 

 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ 

uzatvorí zmluvu o dielo v zmysle predloženej cenovej ponuky. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v 

prípade neúspešnej  ponuky nevzniká  žiadny nárok  na úhradu  nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a 

doručením ponuky. 

 

16.) Termín otvárania ponúk: 19. 06. 2020 o 16,00 hod. kancelária starostu obce Kráľovce 

 
17.) Predpokladaný termín zadania zákazky: jún 2020 

 

18.) Minimálna lehota viazanosti ponúk: do 31. 12. 2020 

 

19.) Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument 

vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí 

pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

 

20.) Obchodné podmienky: Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. 

Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky, 

neuzatvoriť zmluvu o dielo. 

Zároveň si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak táto nespĺňa stanovené podmienky 

alebo prekročí výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ k dispozícii, ktorými sú 

predpokladaná hodnota zákazky. 

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 

finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarania. 

 

21.) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. pre výber 

dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej nevyplývajú pre našu organizáciu žiadne 

zmluvné záväzky. 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania a to aj v prípade, že verejný 

obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky. 
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22.) Osoba určená pre styk s uchádzačmi: 

Radoslav Šimko, tel. kontakt: 055/695 81 02, e-mail: obeckralovce@gmail.com – technická špecifikácia 

Ing. Oľga Mikulíková, tel. kontakt: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk – za verejné obstarávanie 

 

23.) Dátum zaslania a zverejnenia: 11. 06. 2020 

 

 

 

 

 

 
 

Radoslav Šimko, v.r., 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy Výzvy na predloženie ponuky: 

Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Príloha č. 2 – Zmluva o dielo – návrh 

      Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie k ponuke 

      Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie – konflikt záujmov 

Príloha č. 5 – Vzor referencie 

Príloha č. 6 – Informácia o subdodávateľoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=obec+kr%C3%A1lovce&oq=obec+kr%C3%A1lovce&aqs=chrome..69i57j0l6.4928j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:obeckralovce@gmail.com
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 Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky 

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

 
Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie 

„Kráľovce – kanalizácia – 2. etapa“ 

 
Verejný obstarávateľ: Obec Kráľovce, Kráľovce 103, 044 44 Kráľovce 

 

 

 Obchodné meno uchádzača: ………………………………………………Druh podniku: ……………………… 
 

 Sídlo alebo miesto podnikania: ……………………………………………………………………………………… 
 

 Štaturárny zástupca uchádzača: ……………………….…………………………………………………………… 
 

 Zástupca uchádzača pre rokovanie vo veciach technických:……………….……………………………………. 

 

. 

 IČO: ………………………………………… 

 

 

Kontaktná osoba uchádzača: ...................................  Druh podniku: malý / stredný / veľký nehodiace sa preškrtnite 

 

 

E-mail: ………………………………………… Web: ……………………………………………. 

 

Návrh uchádzača 

na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie 

„Kráľovce – kanalizácia – 2. etapa“ 

 

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

územné rozhodnutie v € bez DPH 

 

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie v € bez DPH 

 

Cena sa spoluprácu vo verejnom obstarávaní na výber 

zhotoviteľa diela v € bez DPH 

 

 

Cena za celý predmet obstarávania v € bez DPH 

 

 

Výška sadzby DPH v % 

 

 

Výška DPH v € 

 

SPOLU 

Cena za celý predmet obstarávania v € vrátane DPH 

 

 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní 

 
 

V ………………………………., dňa: ………………… …………………………………… 

  štatutárny zástupca 

  (meno, podpis, pečiatka) 

Bankové spojenie: ………………………………………… Číslo účtu: ……………….……………………… 

DIČ: ………………………………………… IČ DPH: ………………………………………… 

Telefón: ………………………………………… Fax: ………..…………………………………… 
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Príloha č. 2 k Výzve na predloženie ponuky 

 

 

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

– návrh 

 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

č.: 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:   Obec Kráľovce 

so sídlom:   Kráľovce 196, 044 44 Kráľovce 

štatutárny zástupca:  Radoslav Šimko, starosta obce 

zástupca pre rokovanie vo veciach: 

a, zmluvných:   Radoslav Šimko, starosta obce 

b, technických:   Radoslav Šimko, starosta obce 

IČO:     00324388 

DIČ:     2021244830 

Bankové spojenie:  VÚB, a.s. Košice 

Číslo účtu:   SK75 0200 0000 0000 0632 1542 

Tel., fax:   055/6958102 

   E-mail:    obeckralovce@gmail.com  

 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 
 

a 

 

 

2. Zhotoviteľ:   ..................................................... 

 

so sídlom:   ..................................................... 

 

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

 

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

 

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

   

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

 

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

 

Registrácia:   ..................................................... 

 

Tel.:    ..................................................... 

 

E-mail:    ..................................................... 
 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) 
 

Preambula 

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie 

zákazky podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ. 

 

Článok I. 

Východiskové podklady a údaje 

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa doručená objednávateľovi na 

základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa ............................................. . 

2. Východiskové údaje: Názov zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie „Kráľovce – 

kanalizácia – 2. etapa“ 

Miesto výkonu stavebných prác: Katastrálne územie obce Kráľovce 

 

I. 

Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok tejto zmluvy zabezpečí pre objednávateľa predmet plnenia v 

nasledovnom rozsahu: 

1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa projektovú dokumentáciu týkajúcu sa diela 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie „Kráľovce – kanalizácia – 2. etapa“ (ďalej len “Dielo”): 

1.1 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie v nasledovnom rozsahu: 

- Sprievodná správa 

- Súhrnná technická správa 

- Výkresová dokumentácia 

- Prehľadná situácia 

- Situácia v katastrálnej mape 

- Charakteristické výkresy stavebných objektov 

- Náklady stavby 

- počet paré 6 + 1 x CD / DVD 

 
1.2 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v nasledovnom rozsahu: 

- Sprievodná správa 

- Súhrnná technická správa 

- Prehľadná situácia 

- Situácia v katastrálnej mape 

- Dokumentáciu stavebných objektov 

- Výkaz – výmer 

- Výkaz výmer vo formáte xls. 

- Rozpočet (iba v paré 1-3) 

- Geodetické zameranie (iba v paré 1-2) 

- Počet paré 6 (s výnimkou uvedenou vyššie) + 1 x CD / DVD 

Projektová dokumentácia bude riešiť kompletné odkanalizovanie obce Kráľovce v predpokladanej dĺžke 4 300 

bm. 

2. Predmetom zmluvy je aj: 

spolupráca (súčinnosť) zhotoviteľa spolupracovať pri realizácii verejného obstarávania na výber 

zhotoviteľa stavby (stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a 

výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácií a výkaze výmer), uvedená súčinnosť musí 

byť poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne; 

3. Projektová dokumentácia bude vypracovaná v dostatočnej miere na dosiahnutie povolenia od 

zainteresovaných orgánov. Projektová dokumentácia bude pozostávať z potrebnej výkresovej dokumentácie 

a podrobného položkového rozpočtu, tak ako je to uvedené v bode 1.1 a 1.2. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa dielo zhotoviť a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za 

vykonanie diela dohodnutú cenu. 
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5. Na požiadavku objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia za skutočné náklady ich zhotovenia v 

počte požadovanom objednávateľom. 

6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela 

potrebné. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností v 

súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

Článok III. 

Dohodnuté podmienky 

1. Pri plnení predmetu zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, 

dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu 

uzavretia zmluvy, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami 

verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vypracovania projektovej dokumentácie poskytne zhotoviteľovi súčinnosť 

v nevyhnutne potrebnom rozsahu, spočívajúce najmä v spresnení podkladov, odovzdaní doplňujúcich údajov, 

vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

3. Pri zhotovovaní diela sa zhotoviteľ zaväzuje, že projektovú dokumentáciu s poverenými zamestnancami 

objednávateľa prerokuje, oprávnené požiadavky do projektu zapracuje a ich odsúhlasí. 

4. Ak v priebehu vypracovania predmetu zmluvy nastanú zmeny a okolnosti, ktoré budú mať podstatný vplyv na 

cenu a termín plnenia, zaväzuje sa objednávateľ upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a termín plnenia za 

dodržania podmienok podľa ustanovení zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Projektová dokumentácia bude vypracovaná v rámci dohodnutej ceny v šiestich vyhotoveniach. Rozpočet - 

iba v paré 1-3 a Geodetické zameranie - iba v paré 1-2.  

Objednávateľ požaduje dodanie kompletnej projektovej dokumentácie v dvoch kópiách na CD alebo DVD 

nosiči. Projektová dokumentácia (výkresová časť) bude predložená vo formáte pdf. Rozpočet stavby bude 

spracovaný vo formáte Excel, ktorý bude vypracovaný tak, aby sa jednotlivé položky prerátavali a sčítavali. 

Výkaz výmer bude spracovaný vo formáte Excel, ktorý bude zaheslovaný tak, aby sa dalo vstúpiť len do buniek 

v stĺpci „jednotková cena bez DPH“. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v 

požadovanom počte za osobitnú úhradu. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v procese realizácie verejného obstarávania na výber zhotoviteľa 

stavby do troch pracovných dní odo dňa, kedy bol na ňu preukázateľne vyzvaný. 

 

Článok IV. 

Termín a spôsob plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v týchto termínoch: 

- projekt pre územné rozhodnutie do 30 dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy; 

- projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane dokladovej časti do 30 dní po nadobudnutí 

právoplatnosti územného rozhodnutia; 

- spolupráca (súčinnosť) pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby počas celej doby jeho 

realizácie končiac podpisom zmluvy o dielo s víťazným uchádzačom. Súčinnosťou sa rozumie reagovať na 

podnety o vysvetlenie zo strany objednávateľa do troch pracovných dní od jeho písomného vyzvania na 

poskytnutie súčinnosti. 

2. Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto 

zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím podkladov nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením 

povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

3. Predmet plnenia je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním sa rozumie 

osobné odovzdanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby objednávateľovi a 

zápisom o prevzatí diela preberajúcim oprávneným zamestnancom objednávateľa. 

4. Dielo sa považuje za riadne vykonané, ak ho zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v lehote plnenia podľa tejto 

zmluvy, prípadne jej dodatkov. 

5. V prípade objektívnych pripomienok z územného respektíve stavebného konania je zhotoviteľ povinný 

bezodkladne a bezplatne tieto pripomienky do vypracovanej projektovej dokumentácie zapracovať. 
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Článok V. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 

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

neskorších predpisov na základe predloženej cenovej ponuky. 

2. Špecifikácia dohodnutej ceny: 

Projektová dokumentácia v rozsahu pre územné rozhodnutie vrátane dokladovej časti aj v elektronickej 

podobe: 

Navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH: ................... ,- € 

Sadzba DPH a výška DPH: 20 % ....................... ,- € 

Navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH: ...........,- € Slovom: .................................................... 

 
 Projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie vrátane dokladovej časti aj v elektronickej 

podobe: 

Navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH: ................... ,- € 

Sadzba DPH a výška DPH: 20 % ....................... ,- € 

Navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH: ...........,- € Slovom: .................................................... 

 
Spolupráca pri výkone verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby: 

Navrhovaná zmluvná cena celkom bez DPH: ................... ,- € 

Sadzba DPH a výška DPH: 20 % ....................... ,- € 

Navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH: ...........,- € Slovom: .................................................... 

 
3. Dohodnutá cena za dielo je pevná a jej zmena môže byť len v prípade zmeny DPH. 

4. Podkladom pre úhradu dohodnutej ceny diela budú faktúry vystavené zhotoviteľom po splnení jednotlivých 

častí / etáp predmetu zmluvy podľa článku II. a III. takto: 

- objednávateľ zaplatí za projektovú dokumentáciu v rozsahu pre územné rozhodnutie vrátane dokladovej 

časti zhotoviteľovi po jej odsúhlasení a prevzatí, 

- objednávateľ zaplatí za projektovú dokumentáciu v rozsahu pre stavebné povolenie vrátane dokladovej časti 

zhotoviteľovi po jej odsúhlasení a prevzatí, 

- objednávateľ zaplatí za výkon spolupráce (súčinnosti) pri verejnom obstarávaní po podpísaní Zmluvy o dielo 

s víťazným uchádzačom. 

5. Celková suma za vykonávanie týchto činnosti nesmie presiahnuť cenu, ktorá bola predložená v cenovej 

ponuke. 

6. Faktúra musí obsahovať: - označenie povinnej a oprávnenej osoby, sídlo, IČO, IČ DPH, - číslo faktúry, - číslo 

zmluvy, - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry, - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má 
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platiť, - fakturovanú sumu, - označenie diela, - pečiatku a podpis oprávnenej osoby, - v prílohe faktúry bude súpis 

skutočne vykonaných prác potvrdený zhotoviteľom a objednávateľom. 

7. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi na jeho korešpondenčnú 

adresu. Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi faktúru za predmet zmluvy do piatich kalendárnych dní 

odo dňa jej vystavenia. 

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť 

faktúru zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 

začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 

Článok VI. 

Osobitné podmienky 

1. Obsah a dohodnuté podmienky v tejto zmluve sú záväzné pre obidve strany. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vyhotovený podľa platných predpisov pre túto činnosť, 

platných technických predpisov a noriem v čase zhotovenia predmetu tejto zmluvy uvedeného v článku II. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípadné nedostatky diela platia ustanovenia §§ 560 až 565 Obchodného 

zákonníka. 

4. Pre prípad nedostatku dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa 

poskytnúť bezplatne odstránenie nedostatku. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné nedostatky diela odstrániť bez 

zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľom. 

5. Na vypracovanú dokumentáciu zhotoviteľ poskytuje 60 mesačnú záručnú dobu, ktorá začína plynúť odo dňa 

odovzdania projektu objednávateľovi. Na konštrukčné riešenie po celú dobu životnosti stavby. 

6. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením predmetu zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- Eur za každý deň omeškania. 

7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou fakturovanej sumy za predmet zmluvy je zhotoviteľ oprávnený 

objednávateľovi účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

8. Podstatné porušenie zmluvných ustanovení má za následok, že zmluvné strany môžu využiť právo odstúpenia 

od zmluvy podľa § 344 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka. 

9. Za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy sa považuje: 

- ak zhotoviteľ poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä dodržania postupu a kvality projektovej 

dokumentácie; 

- neposkytnutie súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania podľa; 

- omeškania s dodaním predmetu zmluvy objednávateľovi o viac ako 15 dní. 

10. Predčasné skončenie platnosti zmluvy je možné zo strany účastníkov zmluvy dohodou alebo odstúpením od 

zmluvy. 

11. Dohoda o skončení platnosti zmluvy musí byť písomná. V tomto prípade platnosť zmluvy končí dňom, na 

ktorom sa zmluvné strany dohodli. Súčasťou dohody o skončení platnosti tejto zmluvy musí byť aj spôsob 

vzájomného zúčtovania záväzkov a pohľadávok zmluvných strán. 

12. Odstúpiť od zmluvy je možné len v prípade, ak zhotoviteľ neplní záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy ani v 

náhradnom termíne alebo ak objednávateľ neplní záväzky uvedené v tejto zmluve ani v náhradnom termíne. 

Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od 

zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán a strana, ktorej pred odstúpením od zmluvy poskytla 

plnenie druhá strana, toto plnenie vráti. Odstúpenie od zmluvy, v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných 

prácach, v znení neskorších predpisov, sa však netýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy 

ktoroukoľvek stranou. 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do ukončenia záručnej doby na vypracovanú projektovú 

dokumentáciu. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia. 

3. Zmeny v tejto zmluve je možné robiť len písomne vo forme očíslovaných dodatkov so súhlasom oboch 

zmluvných strán. 
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4. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet zmluvy výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. 

Jeho iné využitie, najmä prípadne prenechanie na využitie tretím osobám, je podmienené výslovným súhlasom 

zhotoviteľa. 

5. Táto zmluva ja vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

6. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – cenová ponuka na zhotovenie diela a Príloha č. 2 

Informácia o subdodávateľoch, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, nebola uzavretá v tiesni ani 

za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 
V Kráľovciach dňa ................ V .................. dňa .................... 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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

 Radoslav Šimko, meno a priezvisko, 

 starosta obce štatutárny orgán 
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Príloha č. 3 k Výzve 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 
 

 
Uchádzač:  ............................................................................................................................................................  
 
Vyhlásenie uchádzača: 
 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom 

„Vypracovanie projektovej dokumentácie „Kráľovce – kanalizácia – 2. etapa“, ktoré určil verejný 

obstarávateľ. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 

alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 

obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo 

pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré nám bola právoplatne uložená sankcia, 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného 

obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným 

obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dátum: .........................................                           Podpis: ............................................  

meno a priezvisko  

funkcia, podpis* 
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Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (uchádzač) 

 
 
Predmet obstarávania: „Vypracovanie projektovej dokumentácie „Kráľovce – kanalizácia – 2. etapa“  

 

 
Verejný obstarávateľ: Obec Kráľovce 
 
 
 Uchádzač: 
 

Obchodný názov: 
 
 

Sídlo/miesto podnikania: 
 
 

IČO: 
 
 

 

 
 

Čestné vyhlásenie  
ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača 

Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, že ako 
uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní: 

- nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, pokiaľ ide o 
mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli zapojené akýmkoľvek 
spôsobom do procesu verejného obstarávania, 

- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by mohli nastať v 
dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako uchádzača v danom 
procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom daného procesu alebo jeho 
vyhlasovateľom, 

- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek potenciálny 
konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim verejnému obstarávateľovi a 
budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých opatrení na odstránenie zisteného 
konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému obmedzeniu účasti mojej spoločnosti v danom 
postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného konfliktu inak ako rozhodnutím o zrušení daného postupu 
alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom verejnom obstarávaní, 

- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na 
adrese http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf a v nadväznosti na uvedené 
vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, 
transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv 
a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá 
aplikovať v rámci daného postupu verejného obstarávania, 

- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným postupom a obsah 
dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím osobám, a ani inak ich využívať 
na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada verejný obstarávateľ. 

 
 
 
 

V .............................. dňa ......................2020 
 
 
 
 
 

*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v 

záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok. 

 

 

 

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf
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Príloha č. 5 k Výzve na predloženie ponuky 

 

 

Vzor referencie 
 

Objednávateľ: 

 

 

Adresa sídla objednávateľa: 
 

 

Zhotoviteľ: 

 

 

Adresa sídla zhotoviteľa: 

 

 

Názov stavby: 

 

 

Charakteristika stavby: 

 

 

Zmluvná cena:  

 

Termín začatia a ukončenia 
výstavby (od - do): 

 

 

Vyjadrenie objednávateľa: 

 

 

Kontaktná osoba objednávateľa, 
overujúcej správnosť 
uvedených údajov (meno, tel. č., 
e-mail): 

 

Meno, funkcia, podpis 
oprávnenej osoby objednávateľa 
a pečiatka objednávateľa: 

 

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

    
štatutárny zástupca žiadateľa o potvrdenie referencie, meno, podpis, pečiatka 
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Príloha č. 6 k Výzve na predloženie ponuky 
 

Informácia o subdodávateľoch, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia 
 
 
 

Obchodné meno, názov uchádzača - Adresa, sídlo uchádzača:     

                            

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

 

 
 
Názov zákazky:  „Vypracovanie projektovej dokumentácie „Kráľovce – kanalizácia – 2. etapa“ 
 

 
 
1. Obchodné meno, adresa a sídlo subdodávateľa   Podiel na plnení v % 
 
.............................................................................................................               ...................... 
 
 
 
 
2. Obchodné meno, adresa a sídlo subdodávateľa   Podiel na plnení v % 
 
.............................................................................................................               ...................... 
 
 
 
 
3. Obchodné meno, adresa a sídlo subdodávateľa   Podiel na plnení v % 
 
.............................................................................................................               ...................... 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

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

                                                                                        Podpis 

        Meno, priezvisko a tituly štatutárneho 

                                                                                        zástupcu uchádzača 

 

 

 


