OBEC BOHEĽOV
929 01 Boheľov č. 12
Názov zákazky:

Číslo:

VO - 01 - 2022

Obnova miestnej infraštruktúry v obci Boheľov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Boheľov
Sídlo:
929 01 Boheľov č. 12
IČO:
00305316
DIČ:
2021002071
IČ DPH:
neplatiteľ DPH
Štatutárny orgán:
Mária Kázmérová – starosta obce
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Kontaktná osoba: Mária Kázmérová, tel.: 031/55905 89, email: bohelov@real-net.sk
2. Predmet obstarávania: Obnova miestnej infraštruktúry v obci Boheľov – Padáňska ulica
3. Predmetom zákazky je obnova miestnej infraštruktúry v správe verejného obstarávateľa (ďalej len
„služba“) v zmysle tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len „výzva“) a zmluvných podmienok
(ďalej len „zmluva“).
Kód CPV: 45000000-7 – stavebné práce, 45233123-7 – stavebné práce na stavbe vedľajších
ciest, 45233142-6 – práce na oprave ciest
Opis predmetu zákazky:
- Predmetom zákazky je obnova miestnej infraštruktúry v obci Boheľov – Padáňska ulica:
Technická špecifikácia:
a) celková dĺžka: 326 m
b) celková šírka: 5 m
2
c) celková plocha obnovy: 1630 m
d) nevyhnutné úpravy nerovností a kanalizačných šácht
Predmet a rozsah zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s opravou
miestnej komunikácie na Padáňskej ulici v obci Boheľov.
a) očistenie povrchu, oprašovanie
b) vyrovnanie povrchových lokálnych deformácií
c) výšková úprava poklopov a šácht v počte 12 ks
d) pred pokládkou obrusnej vrstvy je potrebné vykonať spojovací postrek asfaltovou
2
emulziou v množstve 0,5 - 0,7 kg/m
e) kryt – obrusná vrstva musí byť zhotovená z materiálu – cestný asfalt AC 11, obrusná
vrstva musí byť konštantnej hrúbky 50 mm
f) nevyhnuté úpravy nerovností a kanalizačných šácht
g) odvádzanie dažďovej vody podľa miestnej ohliadky
h) očistenie povrchu betónových konštrukcií
i) úprava škár asfaltovou zálievkou
j) prípadná odvoz a ekologická likvidácia stavebného odpadu
k) záruka vykonaného diela: min. 36 mesiacov
l) doba vykonania prác: do 07/2022
Požiadavky na predmet zákazky:
- Uchádzač zodpovedá za dodržiavanie zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších zmien a doplnkov ako aj súvisiacich právnych predpisov v oblasti
bezpečnosti práce.
- Uchádzač počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí čistotu a poriadok na pracovisku.
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Obnova miestnej infraštruktúry v obci Boheľov

Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni pri dodržaní
parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne
záväzných technických požiadaviek, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných
predpisov.
Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované,
resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky
a o posudzovaní zhody v znení neskorších zmien a doplnkov.
V záujmovom území stavby sú trasované inžinierske siete, prípadné náklady s vytýčením
inžinierskych sietí treba zahrnúť do ceny diela.
V prípade nutnosti čiastočnej uzávierky cesty počas realizácie prác, zabezpečí zhotoviteľ
stavby v rámci svojich režijných nákladov vypracovanie projektu dočasného dopravného
značenia, vybavenie všetkých dokladov potrebných na zriadenie čiastočnej uzávierky ciest,
dodanie a osadenie dopravného značenia v súlade s projektom a presmerovanie verejnej
premávky.

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, aby si sami overili
potrebný rozsah činností a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky
tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem činností potrebných na realizáciu
predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obhliadku priestoru
realizácie predmetu zákazky pre potreby vypracovania ponuky si môžu záujemcovia dohodnúť
u kontaktnej osoby.
4. Kategória zákazky: zákazka na poskytnutie služby
5. Predpokladaná hodnota celej zákazky: 25720,00 Eur bez DPH.
6. Miesto poskytnutia služby:
Názov objektu
Padáňska ulica

Adresa objektu
Boheľov, 929 01

7. Spôsob určenia ceny: ponúkaná cena za predmet zákazky bude cena konečná vrátane všetkých
nákladov uchádzača súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Uchádzačovi nevznikne nárok na
úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.
Cena služby musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena bez DPH, výška
a sadzba DPH a cena vrátane DPH. Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť
v ponuke upozorní a uvedie cenu bez DPH a sadzbu 0 %.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších zmien a doplnkov. Cena bude stanovená v mene EUR.
Vyhodnocovaná bude konečná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za
realizáciu predmetu zákazky, a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatiteľ DPH.
Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa
nezvýši.
8. Typ zmluvy - Zmluva o dielo podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka na dobu určitú – do
splnenia všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich.
9. Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia.
10. Požiadavky na obsah ponuky a podmienky účasti:
a) Návrh na plnenie kritéria (Opis predmetu zákazky) v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.
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Uchádzač predloží v ponuke vyplnenú Prílohu č. 1 výzvy na predloženie cenovej ponuky pre
predmet zákazky, na ktoré uchádzač predkladá ponuku a kalkuláciu ceny všetkých položiek
príslušnej časti predmetu zákazky, na ktorú predkladá ponuku.
b) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v §
32 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní – je oprávnený
poskytovať službu zodpovedajúcu predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti úspešného uchádzača podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných
portáloch obchodného registra alebo živnostenského registra, resp. iného relevantného
registra.
-

uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú v §
32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu .
Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením čestného vyhlásenia
podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy

c) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy.
d) Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č. 4 tejto výzvy.
e) Návrh zmluvy o dielo – Príloha č. 5 tejto výzvy
Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok,
stanovených verejným obstarávateľom.
Uchádzač doplní údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho návrhu na
plnenie kritéria).
Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení ako súhlas
s predloženými obchodnými podmienkami.
Návrh zmluvných podmienok môže byť predmetom rokovania. Pri vypĺňaní návrhu na plnenie
kritérií je uchádzač povinný zohľadniť návrh zmluvných podmienok v znení, ktoré tvorí Prílohu
č. 5 tejto výzvy. Uchádzač je oprávnený predložiť vo svojej ponuke návrhy na úpravu alebo
doplnenie zmluvných podmienok, ktoré môžu byť predmetom rokovania, avšak výlučne na
samostatnom dokumente označenom „Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok“. V
prípade, ak medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom nedôjde k dohode o predložených
pripomienkach, alebo v prípade pochybností, sa má za to, že návrh na plnenie kritérií bol
uchádzačom vyplnený pri zohľadnení zmluvných podmienok, bez akejkoľvek zmeny, v znení,
ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ nebude uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak sa u neho existuje dôvod
na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku.
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.
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača (požaduje sa originál alebo overená fotokópia plnomocenstva).
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11. Lehota na predkladanie ponúk: do 07.04.2022 do 12.00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: ponuky a požadované doklady žiadame predložiť písomne poštou
alebo osobne so spätnou adresou v zalepenej obálke s heslom:
„Obnova miestnej infraštruktúry v obci Boheľov – Padáňska ulica – súťaž NEOTVÁRAŤ“
na adresu: podateľňa Obecný úrad v Boheľove, ul. Hlavná 12, 929 01 Boheľov
Ponuka musí byť doručená ako originál, t.j. nestačí e-mail (t.j. v prípade, ak bude verejnému
obstarávateľovi doručený len e-mail a nebude v uvedenej lehote doručený aj originál ponuky,
nebude sa môcť tento uchádzač zúčastniť vyhodnotenia.
Otváranie obálok je neverejné.
13. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov verejného
obstarávateľa. Na predmet zákazky sa neposkytne preddavok. Úhrada faktúry bude realizovaná
bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej
preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi. Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční
objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej
zhotoviteľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude preberací protokol o odovzdaní a prevzatí
predmetu zákazky podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vystavenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF zaslať
elektronicky na emailovú adresu objednávateľa bohelov@real-net.sk, a to bezodkladne po jej
vystavení. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou
poslanou v elektronickej podobe na emailovú adresu objednávateľa. Miestom doručenia faktúry
v listinnej forme je Obecný úrad v Boheľove, 929 01 Boheľov č.12.
Zmluva a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa §5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na
vedomie povinnosť verejného obstarávateľa zverejniť zmluvu a faktúru vyplývajúcu zo zmluvy
vrátane príloh.
14. Kritérium na hodnotenie ponúk:
najnižšia celková cena za celý predmet obstarávania v EUR s DPH
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet
obstarávania. O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za predmet zákazky
prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude hodnotená. Rovnako aj
neúplná ponuka (napr. chýbajúci požadovaný doklad) – nebude hodnotená.
15. Doplňujúce informácie:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk
sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhláseného verejného
obstarávania.
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Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nesmie byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľom, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči
uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam
verejného obstarávateľa.
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5

Návrh na plnenie kritéria
Čestné vyhlásenie
Čestné vyhlásenie
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Návrh zmluvy o dielo

V Boheľove dňa 21.03.2022

Mária Kázmérová
starosta
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Príloha č.1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je zapracovaný
v príslušných článkoch zmluvy.
Názov predmetu zákazky: Obnova miestnej infraštruktúry v obci Boheľov – Padáňska ulica
Identifikačné údaje uchádzača:

Názov:

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

Adresa:

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

IČO:

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

Kontaktná osoba/ telefón:

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

E-mailová adresa

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

Názov predmetu obstarávania
Obnova miestnej infraštruktúry v obci Boheľov
– Padáňska ulica

Plocha
2
vm

Celková
cena v eur
bez DPH

DPH v eur

Celková
cena v eur
s DPH

1630

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie to v ponuke.

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

..........................................................
podpis a pečiatka oprávneného
zástupcu uchádzača
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Príloha č.2

ZÁKAZ ÚČASTI VO VERENOM OBSTARÁVANÍ
podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie (VO): Obnova miestnej infraštruktúry v obci Boheľov – Padáňska ulica

Čestné vyhlásenie uchádzača
podľa §32 ods. 1 písm. f) ZVO (nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu
(Uchádzač, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v mene
uchádzača)
..............................................................................................................................................................

čestne vyhlasuje, že
nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

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

Meno a priezvisko, titul: ...........................................................

Funkcia:

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

Podpis:

............................................................
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Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
o neprítomnosti konfliktu záujmov

Verejné obstarávanie (VO): Obnova miestnej infraštruktúry v obci Boheľov – Padáňska ulica

(Uchádzač, meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača oprávneného konať v mene
uchádzača)
..............................................................................................................................................................

čestne vyhlasuje, že
nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo
by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“)
akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,
neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo
nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním
tejto zákazky,
budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za
konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu
verejného obstarávania,
poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a
úplné informácie.

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

Meno a priezvisko, titul: ...........................................................

Funkcia:

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

Podpis:

............................................................
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Príloha č. 4

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Titul, meno, priezvisko:
dátum narodenia:
trvale bytom:

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

alebo
obchodné meno
.......................................................................................
so sídlom:
.......................................................................................
IČO:
.......................................................................................
registrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v
.......................................................................................
oddiel:
.......................................................................................
vložka číslo:
.......................................................................................
1
osoba oprávnená konať v mene spoločnosti :
.......................................................................................
dátum narodenia:
.......................................................................................
trvale bytom:
.......................................................................................
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto
udeľujem súhlas
so spracovávaním osobných údajov
uvedených v rámci ponuky predloženej uchádzačom:
...................................................................................................................................................................
....................... (uvedie sa obchodné meno/názov a sídlo uchádzača) do verejného obstarávania
vyhláseného na predmet zákazky „Obnova miestnej infraštruktúry v obci Boheľov “ verejným
obstarávateľom Obec Boheľov, so sídlom: 929 01 Boheľov č. 12, IČO: 00305316 (prevádzkovateľ) vo
Výzve na predkladanie ponúk č. VO - 01 - 2022 zo dňa 21.03.2022.
Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytnutých v
rámci predmetného verejného obstarávania.
Týmto vyhlásením sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov po dobu realizácie verejného
obstarávania, realizácie zákazky a archivácie dokumentácie k verejnému obstarávaniu.
Osobné údaje budú zlikvidované v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a
o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už
spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu. Poskytnuté osobné údaje môžu byť
ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.

1

v prípade, že spoločnosť má viacerých štatutárnych zástupcov, prehlásenie podávajú v mene spoločnosti spoločne
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Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi známe
informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č.
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že verejný obstarávateľ splnil oznamovaciu
povinnosť v súlade s článkom 13 nariadenia GDPR.

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

...................................................................
vlastnoručný podpis
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Príloha č. 5

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle ust. §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších zmien a doplnkov
Zmluvné strany:
1.

Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
.....................................................
Sídlo:
.....................................................
IČO:
.....................................................
DIČ:
.....................................................
IČ DPH:
.....................................................
Zápis:
.....................................................
Bankové spojenie:
.....................................................
Číslo účtu:
.....................................................
Zastúpený:
.....................................................
(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

2.

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Obec Boheľov
Sídlo:
Boheľov č. 12, 929 01 Boheľov
IČO:
00305316
DIČ:
2021002071
Bankové spojenie:
VÚB, a.s. pobočka Dunajská Streda
Číslo účtu:
SK12 0200 0000 0009 1832 8122
Zastúpený:
Mária Kázmérová , starostka obce
ďalej len ako „Objednávateľ“)

I. Úvodné ustanovenie
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky podľa § 117 v
súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
II. Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť pre objednávateľa
riadne a včas dielo:
Obnova miestnej infraštruktúry v obci Boheľov - Padáňska ulica
ďalej len „Dielo“
v nasledovnom rozsahu .
Predmetom zmluvy sú stavebné práce súvisiace s opravou miestnej komunikácie na Padáňskej
2
ulici v obci Boheľov - celková dĺžka: 326 m, celková šírka: 5 m, celková plocha obnovy: 1630 m ,
nevyhnutné úpravy nerovností a kanalizačných šácht.
Rozsah zákazky:
očistenie povrchu, oprašovanie,
vyrovnanie povrchových lokálnych deformácií,
výšková úprava poklopov a šácht v počte 12 ks,
2
spojovací postrek asfaltovou emulziou v množstve 0,5 - 0,7 kg/m ,
obrusná vrstva zhotovená z materiálu – cestný asfalt AC 11, konštantnej hrúbky 50 mm,
nevyhnuté úpravy nerovností a kanalizačných šácht,
odvádzanie dažďovej vody podľa miestnej ohliadky,
očistenie povrchu betónových konštrukcií,
úprava škár asfaltovou zálievkou,
prípadná odvoz a ekologická likvidácia stavebného odpadu.
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2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú
cenu za dielo.
3. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou uvedenou v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy, vypracovanou zhotoviteľom, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy,
v súlade s platnými predpismi.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu
známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela
a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela.
III. Miesto a čas vykonanie diela
1. Miestom vykonanie diela je: Padáňska ulica
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje riadne a včas v termíne do 07/2022.
3. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo
riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo
objednávateľovi.
4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať pre zhotoviteľa pracovisko v stave spôsobilom na vykonanie
diela.
5. V prípade omeškania pri odovzdaní pracoviska bez zavinenia zhotoviteľa, lehota na ukončenie
a odovzdanie diela sa predlžuje o dobu trvania omeškania.
6. Prípadnú zmenu dohodnutého termínu zmluvné strany upravia v písomne vyhotovenom dodatku k
tejto zmluve očíslovanom poradovým číslom.
7. Objednávateľ súhlasí aj s predčasným plnením predmetu diela za predpokladu riadneho splnenia
dohodnutého rozsahu prác. Predčasné plnenie zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na výšku
dohodnutej ceny.
IV. Cena za dielo
1. Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške
Cena bez DPH:
............................ Eur (slovom: ....................... eur).
DPH:
............................ Eur (slovom: ....................... eur).
Cena celkom s DPH:
............................ Eur (slovom: ....................... eur).
alebo
Zhotoviteľ nie je platiteľom DPH.
2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že
a) do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok,
b) pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým, že počas doby vykonávania diela nie je
povolená žiadna zmena cien,
c) do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné
vykonanie diela,
d) u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich
výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadne potrebné pomocné, montážne,
spojovacie, kompletačné a iné materiály,
e) zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade cenovou ponukou (Príloha č. 1), ktorá je
záväzná.
V. Spôsob platenia
1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť dohodnutú cenu pozadu na základe faktúry
vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Cena za dielo sa
považuje za zaplatenú pripísaním na bankový účet zhotoviteľa.
3. Faktúra bude obsahovať náležitosti podľa §71 a nasl. zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať príslušné
náležitosti alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju
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zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom
prípade sa plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením
opravenej faktúry objednávateľovi.
4. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach vrátane príloh. Príloha k faktúre je krycí list so
súpisom skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ je povinný predložiť súpisy vykonaných prác na
odsúhlasenie objednávateľovi a odstrániť prípadné rozpory. Prílohou faktúry je tiež obojstranne
potvrdený a podpísaný protokol o prevzatí diela. Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky
zhotoviteľa. Pokiaľ zhotoviteľ v termíne do 7 pracovných dní neodstráni závady zistené pri
odovzdaní a prevzatí diela, má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi.
5. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť
svoje pohľadávky z tejto zmluvy tretej osobe.
VI. Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela písomne, najmenej 5 dní vopred.
2. Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať pred uplynutím lehoty určenej na jeho vykonanie,
ak dielo bude vykonané pred uplynutím tejto lehoty.
3. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia spoločný zápis, z ktorého bude zrejmý stav
diela v čase jeho prevzatia objednávateľom.
4. Vady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní diela, je objednávateľ povinný uviesť už v zápise
o odovzdaní a prevzatí diela.
5. V prípade vady diela je zhotoviteľ povinný vady okamžite začať odstraňovať, najneskôr v lehote
uvedenej v zápise.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení diela zanechať pracovisko v čistom stave.
7. Prípadné veci odovzdané k vykonaniu diela objednávateľom zostávajú vo vlastníctve
objednávateľa. Vykonané dielo prechádza do vlastníctva objednávateľa zaplatením ceny za dielo.
8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady vytýčiť na stavenisku všetky podzemné a nadzemné
inžinierske siete. Ak v súvislosti s prácami na stavenisku je potrebné umiestniť alebo premiestniť
dopravné značky, obstará a uhradí to zhotoviteľ.
VII. Záruka a zodpovednosť za vady diela
1. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe pre diela v trvaní 36 mesiacov odo dňa odovzdania
diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu poskytnutej služby.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky materiály a vykonané práce musia mať kvalitu stanovenú
v tejto zmluve, v platných právnych predpisoch a/ alebo v technických normách.
4. Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady diela uplatniť písomnú reklamáciu vady
vykonaných prác.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie na svoje
náklady.
6. V prípade, že zhotoviteľ nevykoná objednávateľovi požadované práce alebo neodstráni vady
reklamované do 7 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy alebo reklamácie, je objednávateľ
oprávnený nechať tieto práce vykonať alebo vady odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

1.
2.
3.

4.

VIII. Sankcie a zodpovednosť za škodu
Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku
porušenia jej povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej
strane, má druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.
V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela, je
objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % celkovej zmluvnej ceny za každý
začatý deň omeškania.
V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s uhradením faktúry vystavenej zhotoviteľom
v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 %
z dlžnej sumy a to za každý deň omeškania.
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IX. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva môže byť skončená:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy,
2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní v súlade s touto
zmluvou,
c) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
d) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
e) z dôvodu nedodržania kvality práce, neschopnosti,
f) z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť požiadavkám objednávateľa
dojednaných v zmluve.
3. Zhotoviteľovi v prípadoch uvedených v ods. 2 tohto bodu zmluvy nevzniká nárok na náhradu
škody.
4. Za podstatné porušenie zmluvy na strane objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa
s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní.
5. Pri porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 5 dní odo dňa, kedy sa
o porušení zmluvy dozvedeli. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomne oznámené druhej zmluvnej
strane, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia
nastávajú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
X. Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa.
2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa §5a ods. 1
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
3. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy obdarovaným počas trvania jeho povinnosti podľa §
5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Tento súhlas možno odvolať
len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.
4. Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto zmluvy je možné len písomne číslovanými dodatkami so
súhlasom oboch zmluvných strán.
5. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenými
v tejto zmluve ako aj príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne
záväzných právnych predpisov platných a účinných v SR.
6. Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po vzájomnej
dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva neoddeliteľnou súčasťou
zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.
7. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane po jednom
vyhotovení.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju
slobodne a vážne, nie v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej
obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
V ……………… dňa ……………………..

V Boheľove, dňa ……………………………

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

..............................................
vlastnoručný podpis

.....................................................
Mária Kázmérová
starosta
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