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ČASŤ A  - POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

 
1. Identifikácia osoby podľa § 8 zákona 
2. Predmet verejného obstarávania a postup vo verejnom obstarávaní 
3. Predmet zákazky 
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Časť II. 

Komunikácia a vysvetľovanie 

 
13. Komunikácia medzi osobou podľa § 8 zákona a záujemcami alebo uchádzačmi 
14. Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej 

sprievodnej dokumentácie  
15. Obhliadka miesta  

 
Časť III. 

Príprava ponuky 

16. Jazyk ponuky 
17. Obsah a forma ponuky 
18. Mena a ceny uvádzané v ponuke 
19. Zábezpeka 

 
Časť IV. 

Predkladanie ponúk 
 

20. Predkladanie ponúk 
21. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
22. Doplnenie, zmena a odstúpenie od ponuky  

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

 
23. Otváranie ponúk 
24. Dôvernosť procesu verejného obstarávania 
25. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 
26. Vyhodnocovanie ponúk 

Časť VI. 

Uzatvorenie Zmluvy o dielo 

 
27. Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk 
28. Uzatvorenie Zmluvy o dielo 
29. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
30. Revízne postupy 
31. Využitie subdodávateľov 
32. Konflikt záujmov 
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Časť I. 
Všeobecné informácie 

 
1/  IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

 

Názov organizácie:  SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.,   
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka 5972/B.     
Sídlo organizácie:  Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, Slovenská republika 
IČO:    35 968 486 

IČ DPH:   SK2022104480 

Internetová adresa:  www.slovintegraenergy.sk 
 

(ďalej  „SIE, a.s.“ alebo “osoba podľa § 8 zákona” alebo “verejný obstarávateľ”-ak nie je uvedené inak v 

podmienkach účasti) 

 
Kontaktná osoba:   Ing. Milan Šebesta 
Telefón:    +421 914329741 
Email:     milan.sebesta@siteplo.sk 
 
Zaradenie verejného obstarávateľa podľa zákona:  § 8 ods. 1 zákona, písm. b) 
 

Adresa a kontaktné miesto, na ktorom je možné podať žiadosť o súťažné podklady, získať ďalšie 
informácie, doručiť žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených vo výzve alebo v súťažných 
podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácií, splnomocnená osoba na úkony vo verejnom 
obstarávaní pre styk so záujemcami a uchádzačmi: 
 
Názov:   EVO Trade s.r.o. 
Kont. adresa:  Kominárska 141/2-4, 831 04 Bratislava, Slovenská republika 
IČO :   48067504 
 
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Hulín  
Mobil:                             +421 908 772 640 
E-mail:   vo@evotrade.sk 
 

Adresa a kontaktné miesto na predkladanie ponúk: 
 
Názov organizácie: SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. 
Poštová adresa: Zeppelina 7 , 934 01 Levice 
IČO: 35968486 
 
Kontaktná osoba:   Ing. Milan Šebesta 
Telefón:    +421 914329741 
Email:     milan.sebesta@siteplo.sk 
 
2/ PREDMET VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A POSTUP VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 

2.1 Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predmetom uvedeným v čl. 3 (ďalej len „zákazka“).  

2.2 Postupom pre toto verejné obstarávanie je podlimitná zákazka bez využitia elektronického 
trhoviska podľa § 113 a 114 zákona.  

2.3 Číslo právneho predpisu podľa ktorého sa táto súťaž riadi: 
Zákon NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon"). 

2.4 Ak je v ďaľšom texte uvedené číslo paragrafu alebo uvedený “zákon” myslí sa predpis uvedený 
v bode 2.3 ak nie je uvedené inak.  

 

3/ PREDMET ZÁKAZKY  

     3.1 Názov zákazky: „Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti 

SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. Bratislava, prevádzka Levice” 
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3.2 Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa výstavby, modernizácie a rekonštrukcie 

rozvodov tepla v Leviciach. Ide o nasledovné stavby: 
Stavba č.1 s názvom : Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach a 
Stavba č.2 s názvom : Úprava HVN CVS - ul. Vajanského 
Stavba č.3 s názvom : Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice 
Stavba č.4 s názvo :    HVN a KOST pre športoviská (Dom športu a Plaváreň LV).  
Rozsah stavieb je špecifikovaný v súťažných podkladoch, najmä v prílohe Projektová 
dokumentácia. Podrobné technické požiadavky sú uvedené v Súťažných podkladoch, najmä v 
časti D - Opis predmetu zákazky. 

 
3.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45231000-5, Dodatočné kódy CPV: 45231100-6 
 

3.4 Podrobné vymedzenie stavebných prác je obsiahnuté v týchto súťažných podkladoch , najmä 
časť D - Opis predmetu zákazky, Príloha D1 – Projektová dokumentácia a v Prílohe E1 – Výkaz 
výmer a obchodné podmienky sú uvedené v prílohe F1 – návrh Zmluvy o dielo v týchto súťažných 
podkladoch. 

 
4/ KOMPLEXNOSŤ USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC  

4.1 Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. 

 

5/ ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  

5.1 Predmet zákazky bude v prípade schválenia žiadosti o NFP spolufinancovaný z operačného 
programu OP KŽP  a z vlastných prostriedkov SIE,a.s.  

5.2 Konečná fakturácia sa uskutoční na základe odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác 
po protokolárnom prevzatí diela. Fakturácia štvrťročne ku koncu kalendárneho štvrťroka. 
Splatnosť faktúr do 30 dní odo dňa doručenia SIE,a.s. 

 
6/ ZMLUVA 

6.1 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 
513/1991. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.  

6.2 Podrobné vymedzenie obchodných podmienok tvorí Časť F – Obchodné podmienky, týchto 
súťažných podkladov a v Prílohe F1- Návrh zmluvy o dielo, sú vymedzené obchodné podmienky 
SIE,a.s. 
 

7/  MIESTO USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC  

7.1 Miesto uskutočnenia stavebných prác:  
 Mesto Levice, parcely viď v súťažných podkladoch podľa projektovej dokumentácie. 

NUTS kód: SK023. 
 

8/  LEHOTA USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC 

8.1  Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia stavebných prác:  
Lehota uskutočnenia stavebných prác je do 16 mesiacov od zadania zákazky (odovzdania 
staveniska). 

 

9/  ČASOVÝ HARMONOGRAM OBSTARÁVANIA 

P.č.    Dátum Čas 

9.1 Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác 

viď bod 15.1 

17.07.2017 a 

19.07.2017 

Individuálne 

medzi 

08:00-

16:00 hod 

9.2 

Lehota pre vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie 

ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii, v 

prípade že záujemca požiada o vysvetlenie dostatočne vopred  

bezodkladne, 

najneskôr 3 pracovné 

dni pred lehotou na 

predkladanie ponúk 
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9.3 

 

Časové určenie uplynutia lehoty na predkladanie ponúk 

 

31.07.2017  

 

13:00 

9.4 Otváranie obálok s označením “Ostatné” - neverejné 31.07.2017  14:00 

9.5 Otváranie obálok s označením “Kritériá”  

min. 5 pracovných dní 

od odoslania 

oznámenia 

uchádzačom 

 

9.6 Posledný deň lehoty viazanosti ponuky 31.12.2018      

 

10/  VARIANTNÉ RIEŠENIE 

10.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
10.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené  

do vyhodnocovania ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 
11/ LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

11.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou v lehote viazanosti ponuky, ktorá je do dátumu uvedeného 
v bode 9.6 Posledný deň lehoty viazanosti ponuky.  

11.2 Z objektívnych dôvodov môžu byť uchádzači písomne požiadaní o predĺženie lehoty viazanosti 
svojich ponúk. 

 
12/ NÁKLADY NA PONUKU 

12.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca alebo uchádzač 
bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči SIE,a.s.  

 
Časť II. 

Komunikácia a vysvetľovanie 

 
13/ KOMUNIKÁCIA MEDZI  OSOBOU PODĽA § 8 ZÁKONA A ZÁUJEMCAMI ALEBO UCHÁDZAČMI  

13.1 Komunikáciu medzi SIE,a.s. na jednej strane a záujemcami alebo uchádzačmi na druhej strane 
v zmysle § 187 ods. 8  zákona určuje verejný obstarávateľ v slovenskom alebo českom jazyku a 
písomne poštou, iným doručovateľom, faxom, elektronicky alebo ich kombináciou, ak v týchto 
súťažných podkladoch nie je ustanovené inak.  

 
 

14/ VYSVETLENIE PODMIENOK ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ, SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV ALEBO INEJ 

SPRIEVODNEJ DOKUMENTÁCIE   
 

14.1 Záujemca môže v prípade potreby písomne požiadať o vysvetlenie požiadaviek v oznámení I 
vyhlásení verejného obstarávania, podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, v súťažných 
podkladoch, v informatívnom dokumente alebo inej sprievodnej dokumentácií (ďalej len 
„vysvetlenie“) u zodpovednej osoby  na adrese:  
EVO Trade s.r.o., Kominárska 141/2-4, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, 
Slovenská republika, Ing. Pavel Hulín,  mobil:  +421 908 772 640, e- mail:  vo@evotrade.sk  

14.2 Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch 
alebo inej sprievodnej dokumentácii osoba podľa §8 zákona bezodkladne oznámi všetkým 
záujemcom, najneskôr však 3 prac. dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. 

14.3 Osoba podľa §8 zákona primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk,  ak 
a) vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti nie je poskytnuté v lehote podľa bodu 14.2 aj napriek tomu, že bolo vyžiadané 
dostatočne vopred alebo 
b) v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia podmienok 
účasti vykoná podstatnú zmenu. 

14.4 Ak si vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky alebo na preukázanie splnenia 
podmienok účasti hospodársky subjekt, záujemca alebo uchádzač nevyžiadal dostatočne vopred 
alebo jeho význam je z hľadiska prípravy ponuky nepodstatný, osoba podľa §8 zákona nie je 
povinná predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 
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15/ OBHLIADKA MIESTA 

15.1 Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác je možná len individuálne so záujemcami v 
termínoch 17.07.2017 a 19.07.2017 so stretnutím: SLOVINTEGRA ENERGY, a.s., 
Zeppelina 7, 934 01 Levice. na základe žiadosti záujemcu o účasť na obhliadke a následnej dohode 
s kontaktnou osobou  pre obhliadku:  

Kontaktná osoba:   Ing. Milan Šebesta 
Telefón:    +421 914329741 
Email:    milan.sebesta@siteplo.sk 

 
Obhliadka je možná so záujemcami len s každým individuálne na základe predchádzajúcej 
písomnej žiadosti v uvedených termínoch. Miesto uskutočnenia prác nie je celkom verejne 
prístupné. 

 
 

Časť III. 
Príprava ponuky 

16/ JAZYK PONUKY 

16.1 Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku 
(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, návrhy, doklady a 
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný 
preklad do štátneho jazyka. 

 

17/ OBSAH A FORMA PONUKY 

Ponuka predložená uchádzačom musí byť predložená v 1 origináli v samostatnom a uzavretom obale, ktorý 
pozostáva z dvoch samostatných a uzavretých obalov s označením “Ostatné” a “Kritériá” v zmysle časti 
20/ Predkladanie ponúk týchto súťažných podkladov.  
 

17.1 Časť ponuky označená ako “Ostatné” bude obsahovať ako svoju súčasť nasledovné doklady 
a dokumenty: 

 
17.1.1 Vyplnený „Formulár na predloženie ponuky“ uvedený v Prílohe A1 súť. podkladov. 

Formulár bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača.  
 
             17.1.2 Doklady, dokumenty, iné písomnosti alebo informácie ak sú požadované vo Výzve 

na predkladanie ponúk  v oddieli III.1) Podmienky účasti, resp. v časti B-súťažných 
podkladoch. Hospodársky subjekt môže v zmysle §39 zákona predbežne nahradiť 
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti predložením Jednotného európskeho 
dokumentu (JED). 
Štandardný formulár pre JED sa ustanovuje vykonávacím nariadením Komisie EÚ 2016/7 
(vydaným na základe splnomocňovacieho ustanovenia v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/24/EÚ) 
Ďalšie informácie k Jednotnému európskemu dokumentu vrátane jeho vzoru a manuálu 
na jeho vyplnenie sú zverejnené na webstránke ÚVO, viď  
http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html  
Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. 

17.1.3 Atesty a technická charakteristika (katalógový list alebo prospektový materiál 
ponúkaného tovaru, tech. opis a pod.) ponúkaného typu potrubia a jeho 
komponentov.  

V rámci tohto bodu bude predložené Vyhlásenie o parametroch podľa Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 k použitým predizolovaným potrubným 
materiálom tak, aby jednotlivé komponenty horúcovodného rozvodu vyhovovali 
parametrom horúcovodnej siete podľa projektovej dokumentácie. 

  Ďalej sa požadujú predložiť hygienické atesty umelých predizolovaných potrubí pre  

http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html
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rozvody TV. 
 
Parametre a typové označenia hlavných komponentov zákazky, pre každú stavbu zákazky 
je uchádzač povinný uviesť čo najdetailnejšie: 
a) Predizolované potrubia a ich komponenty 
b) Uzatváracie a regulačné armatúry 
c) Obehové čerpadlá 
d) Výmenníky tepla 
e) Merače tepla 
Dokumenty budú súčasťou ZoD. 
 

17.1.4  Osvedčenie konštrukcie – certifikát typu tlakového zariadenia – odovzdávacej 
stanice tepla podľa § 5 odst. 3 Vyhl. č. 508/2009 Z.z. „alebo ekvivalentný“. Bude 
súčasťou ZoD. 

 
17.1.5  Doklad o preukázaní kompatibility  komponentov MaR s dispečérskym riadiacim systémom  

                         osoby podľa § 8 zákona (SIE, a.s.). Bude súčasťou ZoD. 
 

17.1.6  Technický popis a harmonogram termického predpínania predizolovaných horúcovodných  
potrubí, skúšok zvarov, tlakovej skúšky.(Bude súčasťou ZoD). 

 
17.1.7 Zoznam subdodávateľov, predmet subdodávky, oprávnenia subdodávateľa a podiel  

subdodávateľa na zákazke. .Bude súčasťou ZoD. V prípade ak sa neuplatňuje Zoznam  
subdodávateľov v čase predloženia ponuky, uchádzač predloží o danej skutočnosti  
písomné vyhlásenie. 
 

17.1.8 Doklad o zložení zábazpeky v súlade s čl. 19 Zábezpeka. 
 
17.1.9  Uchádzač predloží neocenený súpis položiek “Výkazu výmer” pre každú stavbu pre jej 

všetky časti ako je uvedené v časti E-Spôsob stanovenia ceny v tabuľke v súťažných 
podkladoch (tabuľkový dokument sa nachádza v súboroch Prílohy D1-1 až D1-4 v el. 
podobe s názvom “Výkaz výmer”. Uvedený formulár môže uchádzač vhodne upraviť avšak 
musí byť jasne identifikovaný výkaz výmer (množstvo, merná jednotka a popis položiek). 
V predloženom doklade uvedie uchádzač konkrétne názvy produktov a  materiálov, 
ktoré navrhuje. Neuvádzajú sa údaje o cenách! 
Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. 

 
17.1.10 Návrh Zmluvy o dielo podľa Prílohy F1 týchto súťažných podkladov bez návrhu na 

plnenie kritéria a bez predloženia jej uvedených príloh. Dokument bude podpísaný 
oprávnenou osobou za uchádzača. 

 
17.1.11 Vyhlásenie o konflikte záujmov podľa prílohy A2 súťažných podkladov. Dokument bude 

podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. 
 
17.1.12 V prípade, ak na základe dohody o plnomocenstve podpíše ponuku v mene uchádzača iná  

osoba, tak ponuka uchádzača musí obsahovať ako svoju súčasť aj príslušnú plnú moc. 
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov a jej ponuku podpíše(u) na základe  dohody 
o plnomocenstve len niektorý(í)  z jej členov, tak ponuka musí taktiež obsahovať aj  
príslušnú plnú moc na určeného člena.   

 
17.1.13 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča predložiť vystavenú plnú moc pre jedného z 

členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať 
v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.  

 
17.1.14 Ďalej sa odporúča, aby uchádzač v úvode ponuky predložil Zoznam predložených  

dokladov (Obsah), v ktorom uvedie súpis dokumentov predloženej ponuky  a uvedie číslo 
strany, kde sa daný dokument nachádza. Nepredloženie obsahu a čísla strán v ponuke 
nezakladajú dôvod na vylúčenie uchádzača.  

 
17.2  Časť ponuky označená ako “Kritériá” bude obsahovať ako svoju súčasť nasledovné doklady 

a dokumenty: 
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17.2.1 Vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritéria“ uvedený v Prílohe C1 súťažných 
podkladov, bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. Dokument bude 
podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača. 

 
17.2.2 Spôsob určenia ceny – uchádzač predloží ocenený súpis položiek “Výkazu výmer” pre 

každú stavbu pre jej všetky časti ako je uvedené v časti E-Spôsob stanovenia ceny v 
tabuľke v súťažných podkladoch (tabuľkový dokument sa nachádza v súboroch Prílohy D1 
v el. podobe s názvom “Výkaz výmer”. 
Dokument bude podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača (bude súčasťou aj zmluvy 
s úspešným uchádzačom).   

 
Uchádzač predkladá doklady predložené v listinnej podobe, ktorými preukazuje splnenie 
podmienok účasti ako aj iné dokumenty v ponuke ako originály alebo úradne osvedčené kópie, ak 
nie je uvedené inak. 

 
17.3 Ponuka uchádzača bude po formálnej stránke spĺňať nasledovné náležitosti: 

17.3.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to odporúčame buď na písacom stroji 
alebo ako výstup z tlačiarne počítača alebo perom s nezmazateľným atramentom a 
pod.  

17.3.2 Uchádzač predloží jeden exemplár svojej ponuky, ktorý bude mať platnosť originálu.  
17.3.3 Odporúčame aby bola ponuka pevne zviazaná a jej všetky strany okrem strán, ktoré nie 

sú popísané textom alebo grafikou, by mali byť očíslované vo vzostupnom poradí 
a odporúča sa aby boli parafované podpisom uchádzača. Odporúča sa hrebeňová 
väzba, poradač, zakladač, termoväzba, prípadne iné vhodné zviazanie také, aby sa 
strany nedali svojvoľne vyberať. 

17.3.4 Požadované doklady, dokumenty, iné písomnosti alebo informácie podľa bodu 17 
odporúčame aby boli uvedené v obsahu ponuky s uvedením čísla strany. 

17.3.5 Doklady, dokumenty a iné písomnosti tvoriace obsah ponuky a požadované 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch 
musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené fotokópie, 
pokiaľ nie je určené inak. 

17.3.6 Všetky formuláre a čestné vyhlásenia vyhotovené uchádzačom musia byť 
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou v danej veci konať za 
uchádzača s uvedením dňa a miesta podpisu (ak nie je uvedené inak).  

              V prípade, ak sa niektorý údaj požadovaný v niektorom z formulárov na uchádzača 
nevzťahuje, uchádzač pri ňom uvedie výraz „nevzťahuje sa“ alebo „neuplatňuje sa“ 
a odporúča sa stručné zdôvodnenie. 

17.3.7 Uchádzači, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky, alebo majú sídlo 
alebo miesto podnikania mimo štátneho územia Slovenskej republiky, pri vypĺňaní 
formulárov súťažných podkladov vzťahujúcich sa na prepočet cudzej meny, použijú na 
prepočítanie cudzej meny na eurá, ak nie je v týchto súťažných podkladoch alebo 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ustanovené inak, kurz  vyhlásený 
Európskou centrálnou bankou platný ku dňu odoslania oznámenia do vestníka EÚ.      

 
17.4 Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 21.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk 

podľa bodu 21.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk  a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk 
uchádzačom nevracajú. Osoba podľa §8 zákona si ich ponecháva ako súčasť dokumentácie z 
verejného obstarávania. Neplatí, ak došlo  k odstúpeniu od ponuky do lehoty na predkladanie 
ponúk. 

 
17.5 Osoba podľa §8 zákona je v zmysle  § 64 ods. 1 písm. b)  zákona povinná bezodkladne po 

uzatvorení zmluvy alebo zrušení verejného obstarávania zverejniť predložené ponuky v profile 
na ÚVO. Pri zverejňovaní ponúk je povinná zachovať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve, 
o informáciách označených ako dôverné a o osobných údajoch, ktoré podliehajú ochrane podľa 
osobitného predpisu . 

 

 

18/ MENA  A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

18.1 Výhradnou povinnosťou uchádzača je dôsledne preskúmať celý obsah súťažných podkladov 
a na základe ich obsahu stanoviť navrhovanú zmluvnú cenu. Uchádzačom navrhovaná zmluvná 
cena musí pokryť všetky náklady na uskutočnenie stavebných prác. Uchádzačom navrhovaná 
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zmluvná cena musí byť vyjadrená v eurách. Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť 
stanovená v súlade s oceneným súpisom položiek “Výkazov výmer” pre každú stavbu pre jej 
všetky časti ako je uvedené v časti E-Spôsob stanovenia ceny v súťažných podkladoch ( 
dokument sa nachádza v súboroch Prílohy D1 v el. podobe s názvom priečinka “Výkaz výmer” 
a musí byť vyjadrená v eurách. Jednotlivé ceny za položky ako aj celková cena budú 
zaokrúhlené na dve desatinné miesta. 

18.2 Uchádzač je povinný oceniť súpis položiek výkazu v Prílohe E1 - „Formulár cenovej ponuky“ 
súťažných podkladov a vyjadriť všetky peňažné sumy, ktorých uvedenie sa vyžaduje v ponuke 
uchádzača podľa súťažných podkladov v eurách. 

18.3 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov. 

      18.4  Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu  
               uvedie (ak nie je uvedené inak) v zložení: 

a) cena v eurách bez DPH 
b) sadzba DPH v % a výška DPH v eurách  
c) cena celkom v eurách vrátane DPH. 
Ak nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní a cenu uvádza celkom v EUR. 

 
19/ ZÁBEZPEKA 

 
19.1 Na zabezpečenie viazanosti ponúk sa vyžaduje zábezpeka. 
 
19.2 Zábezpeka je stanovená vo výške 80 000,- EUR (osemdesiattisíc eur) na zabezpečenie 

viazanosti ponúk. 
 

19.3 Spôsoby zloženia zábezpeky: 
19.3.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet osoby podľa § 8 zákona, alebo 
19.3.2 poskytnutím bankovej záruky za uchádzača. 

 
19.4 Podmienky zloženia zábezpeky 

19.4.1 Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa 
19.4.1.1 Finančné prostriedky musia byť zložené na účet osoby podľa § 8 zákona 

vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. Bratislava 
IBAN: SK23 0900 0000 0002 2261 7014 
KS: 558 
VS/doplňujúci údaj: IČO Uchádzača 
SWIFT: GIBASKBX 

19.4.1.2 Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte osoby podľa § 8 zákona 
najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Doba platnosti 
zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet verejného 
obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk resp. v nižšie 
uvedených prípadoch. 

19.4.1.3 Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte osoby podľa § 8 zákona  
zákona podľa bodov 19.4.1.1 a 19.4.1.2, bude uchádzač zo súťaže vylúčený 
v zmysle §53 ods. 5 písm. a) zákona. Uchádzač doloží k svojej ponuke výpis 
z bankového účtu o prevode/vklade požadovanej čiastky na daný účet osoby 
podľa § 8 zákona (postačí kópia). 

19.4.2 Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača 
19.4.2.1 Originál záručnej listiny, v ktorej banka písomne vyhlási, že uspokojí  osobu 

podľa § 8 zákona (veriteľa) za uchádzača do výšky finančných prostriedkov, 
ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku viazanosti ponuky uchádzača, musí byť 
súčasťou ponuky. 

19.4.2.2 Ak záručná listina nebude súčasťou ponuky podľa bodu 19.4.2.1, bude 
uchádzač zo zadávania zákazky vylúčený v zmysle §53 ods. 5 písm. a) 
zákona.  

                        19.4.2.3 Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, 
v ponuke predloží originál záručnej listiny banky (voľný, nezviazaný 
s ponukou, napr. v euro obale) a v origináli ponuky jej overenú kópiu zviazanú 
s ponukou. 



 
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. 
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY,  

a.s. Bratislava, prevádzka Levice 

Súťažné podklady                                                                  
 

12 

 
19.5 Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky po uplynutí lehoty viazanosti ponúk 

19.5.1 Vrátenie zložených finančných prostriedkov na účte osoby podľa § 8 zákona 
19.5.1.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku zložením finančných prostriedkov na účet  

osoby podľa § 8 zákona  podľa bodu 19.4.1,  osoba podľa § 8 zákona ju vráti 
s úrokmi. Ak uchádzač zložil zábezpeku hotovostným vkladom na účet, 
odporúča sa v predkladanej ponuke uviesť číslo účtu, na ktorý mu má byť 
čiastka po uvoľnení vrátená.  

19.5.1.2 Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 kalendárnych dní odo 
dňa uzatvorenia zmluvy a to tým spôsobom, že sa vystaví banke prevodný 
príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili ako zábezpeka.  

19.5.2 Uvoľnenie zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača 
19.5.2.1 Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne 

uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (osoba podľa § 8 zákona) 
neoznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej 
platnosti.  

19.6 Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk. Osoba podľa § 8 zákona 
uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní, odo dňa: 
19.6.1  márneho uplynutia lehoty na doručenie námietky, ak ho osoba podľa § 8 zákona vylúčila 

z verejného obstarávania, alebo ak osoba podľa § 8 zákona zruší použitý postup 
zadávania zákazky  

19.6.2  uzavretia zmluvy. 
19.7 Spôsob zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač podľa podmienok uvedených v bode 19.4. 
19.8 Zábezpeka prepadne v prospech osoby podľa § 8 zákona  alebo si osoba podľa § 8 zákona 

uplatní záručnú listinu banky,  
a) ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk alebo, 
b) neposkytne súčinnosť alebo odmietne uzavrieť zmluvu podľa § 56 ods. 10 až 15 zákona. 

 
Časť IV. 

Predkladanie ponúk 

 
20/ PREDKLADANIE PONÚK   

20.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Osoba podľa §8 
zákona  vylúči uchádzača, ktorý je súčasne aj členom skupiny dodávateľov v tom istom 
postupe zadávania zákazky, ktorá predkladá ponuku. 

20.2 Uchádzač predloží ponuku v jednom uzavretom  obale, ktorý bude obsahovať osobitne 
oddelenú a uzavretú časť  ponuky označenú ako “OSTATNÉ” a “KRITÉRIA”, ktorý musí 
obsahovať nasledovné údaje: 
20.2.1 adresu uvedenú v bode 21.1; 
20.2.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa sídla alebo 

miesta podnikania uchádzača); 
20.2.3 označenie „Súťaž - neotvárať“,   
20.2.4 označenie heslom súťaže: „  VO- SIE Horúcovod“. 

20.3 Obálka “Ostatné” bude obsahovať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti a iné 
doklady na preukázanie požiadaviek na predmet zákazky v zmysle bodu 17.1 a bude niesť aj 
označenie “OSTATNÉ”. Druhá obálka “Kritériá” bude obsahovať doklady v zmysle bodu 17.2  
a bude niesť aj označenie “KRITÉRIA”. V obálke s označením “OSTATNÉ” by sa nemala 
objaviť zmluvná cena ani žiadna kalkulácia ceny ani akékoľvek iné údaje o návrhoch na plnenie 
kritérií.  

20.4 Za predloženie ponuky uchádzača sa považuje osobné doručenie ponuky uchádzača na 
kontaktné miesto pre doručenie ponúk v lehote určenej na predkladanie ponúk podľa 
bodu 21.2. alebo doručenie ponuky uchádzača prostredníctvom pošty alebo iného prepravcu 
na adresu uvedenú v bode 21.1 v lehote určenej na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2.  

20.5 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, ponuka sa 
považuje za predloženú v deň a v čase jej fyzického doručenia  na adrese uvedenej v bode 
21.1. Na ponuky doručené po termíne sa nebude prihliadať a osoba podľa § 8 zákona ich vráti 
uchádzačom neotvorené. 
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20.6  Pri osobnom predložení ponuky uchádzačom, vydá osoba podľa § 8 zákona uchádzačovi 
potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. 

 
21/  MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

21.1 Ponuky (listinná podoba) je potrebné doručiť na adresu osoby podľa § 8 zákona:  
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s.,Zeppelina 7 , 934 01 Levice a  to prostredníctvom pošty 
alebo iného prepravcu alebo odovzdané osobne oprávnenej osobe na  vyššie uvedenej 
adrese. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia ponuky. 

21.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa a v čase uvedenom v bode 9.3 týchto súťažných 
podkladov. 

21.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 21.2 sa vráti 
uchádzačovi neotvorená. 

 

22/  DOPLNENIE, ZMENA A ODSTÚPENIE OD PONUKY 

22.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť alebo zmeniť do uplynutia lehoty 
na predkladanie ponúk uvedenú v bode 21.2 len v súlade s bodom 22.2.   

22.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odstúpením od pôvodnej ponuky podľa bodu 
22.3 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.2 a  
na adresu podľa bodu 21.1.  

22.3 Odstúpiť od ponuky možno na základe písomného vyhlásenia uchádzača doručeného na 
adresu osoby podľa § 8 zákona podľa bodu 21.1.  

 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

23/ OTVÁRANIE PONÚK 

23.1 Komisia uskutoční otváranie ponúk v čase a na mieste uvedenom vo Výzve na predkladanie 
ponúk a v týchto súťažných podkladoch v Harmonograme VO v riadku č. 9.4 na adrese 
uvedenej v článku 21.1. Pred otvorením ponúk sa overí neporušenosť ponúk. 

23.2 Najneskôr v deň otvárania častí ponúk, označených ako „Ostatné“ a častí ponúk, označených 
ako „Kritériá“ je osoba podľa §8 zákona povinná zverejniť v profile informáciu s uvedením 
dátumu otvárania príslušných častí ponúk; bez splnenia tejto povinnosti nie je možné vykonať 
otváranie ponúk. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a 
následne otvorí ponuky a časti ponúk, označené ako „Ostatné“. Po otvorení častí ponúk, 
označených ako „Ostatné“ sa vykonajú všetky úkony podľa zákona, spočívajúce vo 
vyhodnotení týchto častí ponúk, podaní vysvetlenia, doplnení týchto častí ponúk, pri verejnej 
súťaži aj vo vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení 
ponúk uchádzačov. 

23.3 Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia najskôr v deň, nasledujúci 
po dni 
a) márneho uplynutia lehoty na doručenie žiadosti o nápravu podľa § 164 ods. 1 alebo 
márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. c) všetkým 
oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej 
ponuky, 
b) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. a) a b) všetkým 
oprávneným osobám, ak nedošlo k vylúčeniu žiadneho uchádzača ani k vylúčeniu žiadnej 
ponuky a bola včas doručená aspoň jedna žiadosť o nápravu, 
c) márneho uplynutia lehoty na doručenie námietok podľa § 170 ods. 3 písm. d) všetkým 
oprávneným osobám, ak došlo k vylúčeniu aspoň jedného uchádzača alebo k vylúčeniu aspoň 
jednej ponuky, ak nebola včas doručená žiadosť o nápravu alebo neboli včas doručené 
námietky podľa § 170 ods. 3 písm. a) až c), 
d) keď nastane jedna z týchto skutočností, ak boli včas doručené aspoň jedny námietky: 
1. doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 osobe podľa §8 zákona, 
2. márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, deň 
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3,  
3. doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní osobe podľa §8 zákona. 

23.4. Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, 
ktoré neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli 
vylúčené; medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“ 
musí byť aspoň päť pracovných dní. Osoba podľa §8 zákona je povinná umožniť účasť na 
otváraní častí ponúk, označených ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku 



 
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. 
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY,  

a.s. Bratislava, prevádzka Levice 

Súťažné podklady                                                                  
 

14 

v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Komisia overí 
neporušenosť častí ponúk, označených ako „Kritériá“ a zverejní obchodné mená alebo názvy, 
sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie 
kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených osobou podľa §8 zákona na vyhodnotenie 
ponúk. Ostatné údaje uvedené v častiach ponúk, označených ako „Kritériá“ sa nezverejňujú. 

23.5 Termín bude oznámený elektronickou poštou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby v ponuke 
uchádzača v Prílohe A1 – Formulár na predloženie ponuky prípadne poštou. Komisia pred 
otváraním overí neporušenosť časti ponúk označených ako „Kritériá“. 

23.6 Osoba podľa §8 zákona najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených 
ako „Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie 
ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania týchto častí ponúk. Zápisnica 
obsahuje údaje zverejnené podľa odseku 23.4. 

 

24/ DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA      

24.1 Osoba podľa §8 zákona je povinná zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako 
dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca 
označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné. 

24.2  Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, 
technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob 
výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob 
výpočtu ceny a vzory. 

24.3. Ustanovením odseku 24.1 nie sú dotknuté ustanovenia tohto zákona, ukladajúce povinnosť 
osoby podľa §8 zákona oznamovať či zasielať úradu (Úrad pre verejné obstarávanie, ďalej len 
“úrad”) dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce osobe podľa §8 zákona, 
a úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa tohto zákona a tiež povinnosti 
zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu. (Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.) 

24.4 Osoba podľa §8 zákona môže hospodárskym subjektom uložiť povinnosti zamerané na 
ochranu dôverných informácií, ktoré sprístupňujú počas priebehu verejného obstarávania. 

 
25/ VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI 

25.1 Osoba podľa §8 zákona posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v 
súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania.  

25.2. Osoba podľa §8 zákona písomne požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo 
splnenie podmienky účasti. Ak osoba podľa §8 zákona neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač 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). 

25.3 Osoba podľa §8 zákona písomne požiada uchádzača o nahradenie inej osoby, 
prostredníctvom ktorej preukazuje finančné a ekonomické postavenie alebo technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, ak existujú dôvody na vylúčenie. Ak osoba podľa §8 
zákona neurčí dlhšiu lehotu, uchádzač alebo záujemca je tak povinný urobiť do piatich 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. 

25.4 Osoba podľa §8 zákona vylúči z verejného obstarávania uchádzača, 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, 
 pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu, 
 f)konflikt záujmov podľa § 23 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, 
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 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, 

 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 osobou podľa §8 zákona novým 
subdodávateľom, ktorý spĺňa určené požiadavky, v lehote podľa § 41 ods. 2. 

 
25.5 Osoba podľa §8 zákona vylúči z verejného obstarávania aj uchádzača, ak narušenie 

hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových konzultácií alebo jeho 
predbežného zapojenia podľa § 25, nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami ani po 
vyjadrení uchádzača; osoba podľa §8 zákona pred takýmto vylúčením poskytne uchádzačovi 
možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti preukázať, že jeho účasťou na 
prípravných trhových konzultáciách alebo predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu 
hospodárskej súťaže.  

25.6 Uchádzač, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a), 
g) a h) alebo sa na neho vzťahuje dôvod na vylúčenie podľa odseku 25.4 písm. d) až g) a 
odseku 25.5, je oprávnený osobe podľa §8 zákona preukázať, že prijal dostatočné opatrenia 
na vykonanie nápravy. Opatreniami na vykonanie nápravy musí uchádzač preukázať, že 
zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil pochybenie, 
dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s príslušnými 
orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú určené 
na to, aby sa zabránilo budúcim pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným 
činom. 

25.7 Uchádzač, ktorému bol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v inom členskom štáte, nie je oprávnený osobe podľa §8 zákona preukázať, že 
prijal opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 25.6 druhej vety, ak je toto rozhodnutie 
vykonateľné v Slovenskej republike. 

25.8 Osoba podľa §8 zákona posúdi opatrenia na vykonanie nápravy podľa odseku 25.6 druhej vety 
predložené uchádzačom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia a jeho konkrétne okolnosti. 
Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené uchádzačom považuje osoba podľa §8 zákona 
za nedostatočné, vylúči uchádzača z verejného obstarávania 

25.9 Uchádzača z členského štátu, ak je v štáte svojho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 
pobytu oprávnený vykonávať požadovanú činnosť, osoba podľa §8 zákona nesmie vylúčiť z 
dôvodu, že na základe zákona sa vyžaduje na vykonávanie požadovanej činnosti určitá právna 
forma. 

25.10 Po posúdení splnenia podmienok účasti sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje najmä 
zoznam  

 a) všetkých uchádzačov, 
 b) vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia, 
25.11 Osoba podľa §8 zákona bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že 
 a) bol vylúčený s uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť doručená námietka 
25.12 Osoba podľa §8 zákona môže zriadiť na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov 

komisiu; na jej zriadenie sa použije § 51. 
 

26/ VYHODNOCOVANIE PONÚK 

26.1 Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 
požiadaviek osoby podľa §8 zákona predmet zákazky a v prípade pochybností overí správnosť 
informácií a dôkazov, ktoré poskytli uchádzači. Ak osoba podľa §8 zákona vyžadovala od 
uchádzačov zábezpeku, komisia posúdi zloženie zábezpeky. Ak komisia identifikuje 
nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, 
písomne požiada o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov. 
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie 
zrejmých chýb v písaní a počítaní.  

26.2 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu tovaru, 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,  
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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)zákona 
e) dodržiavania povinností voči subdodávateľom, 
f) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc. 

 
26.3 Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré 

spĺňajú požiadavky osoby podľa §8 zákona 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. 
26.4 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom v súlade s požiadavkou podľa odseku 26.1 

alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky uchádzačom, ktoré vychádza z predložených 
dôkazov. 

26.5 Osoba podľa §8 zákona vylúči ponuku, ak 
 a) uchádzač nezložil zábezpeku podľa určených podmienok, 
 b) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na 

vypracovanie ponuky, 
 c) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 26.1 

do 
 1. dvoch pracovných dní odo dňa odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu 

lehotu a komunikácia sa uskutočňuje prostredníctvom elektronických prostriedkov, 
 2. piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčila dlhšiu 

lehotu a komunikácia sa uskutočňuje inak ako podľa prvého bodu, 
 d) uchádzačom predložené vysvetlenie ponuky nie je svojim obsahom v súlade s požiadavkou 

podľa odseku 26.1, 
 e) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky do piatich pracovných 

dní odo dňa doručenia žiadosti, ak komisia neurčila dlhšiu lehotu, 
 f) uchádzačom predložené vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky a dôkazy dostatočne 

neodôvodňujú nízku úroveň cien alebo nákladov najmä s ohľadom na skutočnosti podľa 
odseku 26.2, 

 g)  uchádzač poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie s podstatným vplyvom 
na vyhodnotenie ponúk, 

 h)uchádzač sa pokúsil neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania. 
26.6 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených v oznámení 

použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a 
podporujú hospodársku súťaž. 

26.7 O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu, ktorú podpisujú prítomní členovia komisie. 
Zápisnica obsahuje najmä 

 a) zoznam členov komisie, 
 b) zoznam všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuky, 
 c) zoznam vylúčených uchádzačov s uvedením dôvodu ich vylúčenia, 
 d) dôvody vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk, 
 e) poradie uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov s 

uvedením dôvodov úspešnosti ponuky alebo ponúk; podiel subdodávky, ak je známy, ak ide o 
verejnú súťaž, informácie o vyhodnotení splnenia podmienok účasti, 

 f) dôvody, pre ktoré člen komisie odmietol podpísať zápisnicu alebo podpísal zápisnicu s 
výhradou. 

26.8 Zápisnica o vyhodnotení ponúk sa odovzdá osobe podľa §8 zákona. 
26.9 Členovia komisie nesmú poskytovať informácie o obsahu ponúk počas vyhodnocovania ponúk. 

Na člena komisie sa vzťahuje povinnosť podľa § 22. 
26.10 V procese vyhodnotenia ponúk sa elektronická aukcia nepoužije. 

 

Časť VI. 
Uzatvorenie zmluvy o dielo 

 
27/   INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20170601#poznamky.poznamka-47


 
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. 
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY,  

a.s. Bratislava, prevádzka Levice 

Súťažné podklady                                                                  
 

17 

27.1 Ak nedošlo k predloženiu dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti skôr, osoba 
podľa §8 zákona je povinná po vyhodnotení ponúk vyhodnotiť splnenie podmienok účasti 
uchádzačmi, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu 
uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti ďalšieho 
uchádzača alebo uchádzačov v poradí tak, aby uchádzači umiestnení na prvom až treťom 
mieste v novo zostavenom poradí spĺňali podmienky účasti za predpokladu, že existuje 
dostatočný počet uchádzačov. Pri uzatváraní rámcovej dohody s viacerými uchádzačmi sa 
postupuje primerane podľa prvej vety a druhej vety. Osoba podľa §8 zákona písomne požiada 
uchádzačov o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v lehote nie 
kratšej ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti a vyhodnotí ich podľa § 40. 

27.2 Osoba podľa §8 zákona je povinná po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 
27.1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámiť 
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, 
vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a 
poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho 
ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody 
neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia 
ponúk uvedú aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o 
charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená 
námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazuje osoba 
podľa §8 zákona. 

27.3 Osoba podľa §8 zákona neposkytne informácie týkajúce sa zadávania zákazky, ak by ich 
poskytnutie bolo v rozpore so zákonom, s verejným záujmom alebo by mohlo poškodiť 
oprávnené záujmy iných osôb, alebo by bránilo hospodárskej súťaži. 

 
 
28/   UZATVORENIE ZMLUVY O DIELO  

 
28.1 Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou 

úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 
28.2 Osoba podľa § 8 zákona nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí 

nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, alebo 
ktorých subdodávatelia podľa odseku 28.15, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase 
uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných 
užívateľov výhod. 

28.3 Osoba podľa § 8 zákona zároveň nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, 
pokiaľ osoby podľa § 33 ods. 2, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na 
preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo osoby podľa § 34 ods. 3, ktorých 
technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov výhod 
zapísaných konečných užívateľov výhod. 

28.4 Osoba podľa § 8 zákona  môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 
najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 
55, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí 
lehoty podľa § 164 ods. 3 alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170. 

28.5 Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa § 164 ods. 3, osoba podľa § 8 zákona 
môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po 
uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa § 165 ods. 3 písm. a), ak neboli doručené námietky 
podľa § 170 ods. 4. 

28.6 Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, osoba podľa § 8 zákona môže uzavrieť zmluvu s 
úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania 
oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3 písm. b), ak neboli doručené 
námietky podľa § 170 ods. 4.  

28.7 Ak osoba podľa § 8 zákona nekonala v žiadosti o nápravu a ak neboli doručené námietky podľa 
§ 170 ods. 4, môže uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným 
uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty ustanovenej na 
vybavenie žiadosti o nápravu podľa § 165 ods. 3. 

28.8 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 28.4 až 28.7, ak boli doručené námietky, 
osoba podľa § 8 zákona  môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi, 
ak nastane jedna z týchto skutočností: 
a) doručenie rozhodnutia úradu podľa § 174 ods. 1 osobe podľa § 8 zákona, 
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b) márne uplynutie lehoty na podanie odvolania všetkým oprávneným osobám, dňom 
právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 175 ods. 2 alebo ods. 3, 
c) doručenie rozhodnutia úradu o odvolaní osobe podľa § 8 zákona. 

28.9Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť osobe podľa § 8 zákona  riadnu 
súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo 
dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 28.4 až 28.8, ak boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. 

28.10 Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia podľa odseku 28.15 a ich osoby 
podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 sú povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na 
uzavretie zmluvy mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov 
výhod. 

28.11 Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu alebo nie sú splnené 
povinnosti podľa odseku 28.9 alebo odseku 28.10, osoba podľa § 8 zákona môže uzavrieť 
zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. 

28.12 Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, 
neposkytnú osobe podľa § 8 zákona  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 podľa 
odseku 28.15 a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 nesplnia povinnosť podľa odseku 
28.10, osoba podľa § 8 zákona môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí 
sa umiestnili ako tretí v poradí. 

28.13 Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, ich subdodávatelia podľa 
odseku 28.15 a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3, sú povinní splniť povinnosť podľa 
odseku 28.11 a poskytnúť osobe podľa § 8 zákona riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie 
zmluvy tak, aby mohli byť uzavreté do 10 pracovných dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie 
písomne vyzvaní. 

28.14 Osoba podľa § 8 zákona môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení 
použitom ako výzva na súťaž (výzva na predkladanie ponúk) určiť, že lehota podľa odsekov 
28.9, 28.12 a 28.13 je dlhšia ako 10 pracovných dní.  

28.15 Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod 
sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa má podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 50% 
z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača. 

28.16 Povinnosť podľa odseku 28.15 sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, 
ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. 

28.17 Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod 
sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov. 

 
 

29/ ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY 
 

29.1 Osoba podľa §8 zákona zruší verejné obstarávanie alebo jeho časť, ak 
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a 
uchádzač alebo záujemca neuplatnil námietky v lehote podľa tohto zákona, 
b) nedostal ani jednu ponuku, 
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 42 alebo § 45 
a uchádzač nepodal námietky v lehote podľa tohto zákona, 
d) jeho zrušenie nariadil úrad. 

 
29.2 Osoba podľa §8 zákona môže zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa 

zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu 
verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od 
osoby podľa §8 zákona požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovala, najmä ak sa 
zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok 
verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované 
ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota. Ak bola predložená len 
jedna ponuka a osoba podľa §8 zákona nezrušila verejné obstarávanie alebo jeho časť, je 
povinná zverejniť v profile odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušila. 

29.3 Osoba podľa §8 zákona je povinná bezodkladne upovedomiť všetkých uchádzačov alebo 
záujemcov o zrušení použitého postupu zadávania zákazky alebo jeho časti s uvedením 
dôvodu a oznámiť postup, ktorý použijú pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. 

29.4 Osoba podľa §8 zákona v oznámení o výsledku verejného obstarávania uvedie, či zadávanie 
zákazky bude predmetom opätovného uverejnenia. 
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30/ REVÍZNE POSTUPY   
 

Revízne postupy sú: 
a) žiadosť o nápravu podaná verejnému obstarávateľovi pred uzavretím zmluvy, 
b) dohľad nad verejným obstarávaním. 

 
30.1 ŽIADOSŤ O NÁPRAVU 

 
(1) Uchádzač, záujemca 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 pri podlimitnej zákazke, 
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch alebo v iných dokumentoch poskytnutých 
osobou podľa § 8 zákona v lehote na predkladanie ponúk. 

(2) Žiadosť o nápravu musí obsahovať 
   a) identifikačné údaje žiadateľa, 

     b) identifikačné údaje osoby podľa § 8 zákona, 
   c) označenie verejného obstarávania, proti ktorému žiadosť o nápravu smeruje, 
   d) označenie porušenia postupu podľa odseku 1, 
   e) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, 
   f) návrh žiadateľa na vybavenie žiadosti o nápravu, 
  g) podpis žiadateľa alebo osoby oprávnenej konať za žiadateľa. 
 

(3) Žiadosť o nápravu musí byť v listinnej podobe, faxom alebo v elektronickej podobe doručená 
osobe podľa § 8 zákona do: 
a) 10 dní odo dňa uverejnenia 
1.výzvy na predkladanie ponúk podľa odseku 1 písm. a) vo vestníku, ak ide o podlimitnú zákazku 
bez využitia elektronického trhoviska a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam 
uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk, 
b)do 10 dní odo dňa prevzatia dokumentov podľa odseku 1 písm. b), ak žiadosť o nápravu 
smeruje proti podmienkam uvedeným v týchto dokumentoch; najneskôr však do 10 dní odo dňa 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

 
 
30.2 NÁMIETKY 

 

  (1) Námietky je oprávnený podať 
a) uchádzač, 
b) záujemca, 
c) osoba, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom 
kontrolovaného alebo 
d) orgán štátnej správy, ktorý osvedčí právny záujem v danej veci, ak boli kontrolovanému 
poskytnuté finančné prostriedky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služieb z Európskej únie. 
 
(2) Podaniu námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu kontrolovanému. Táto 
povinnosť sa nevzťahuje na podanie námietok podľa odseku 3 písm. c) až g) a na podanie 
námietok orgánom štátnej správy podľa odseku 1. 
 

 (3) Osoba podľa odseku 1 môže pred uzavretím zmluvy podať námietky proti 
a) oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu, proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie 
ponúk pri podlimitnej zákazke, 
b) podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, alebo v iných dokumentoch poskytnutých 
kontrolovaným v lehote na predkladanie ponúk, 
c) vylúčeniu, 
d) vyhodnoteniu ponúk, 
e) úkonu kontrolovaného inému ako uvedenému v písmenách a) až d). 
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(4) Námietky sa podávajú v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa osobitného predpisu 
(Zákon č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 214/2014 Z. z.) a musia byť doručené úradu a 
kontrolovanému najneskôr do 10 dní odo dňa 
a)doručenia písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu alebo písomného 
oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný splnil povinnosť podľa § 165 ods. 3 
alebo ods. 4, 
b) uplynutia lehoty na doručenie písomného oznámenia o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 
alebo písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu, ak kontrolovaný nesplnil povinnosť 
podľa § 165 ods. 3 alebo ods. 4, 
c) prevzatia oznámenia o vylúčení, ak námietky smerujú proti vylúčeniu, 
d) prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak námietky smerujú proti vyhodnoteniu 
ponúk, 
e) vykonania úkonu kontrolovaného, ak námietky smerujú proti úkonu kontrolovaného inému ako 
uvedenému v odseku 3 písm. a) až d); to neplatí, ak ide o námietky podané orgánom štátnej správy 
podľa odseku 1. 
 
(5) Námietky doručené úradu a kontrolovanému musia obsahovať 
a) identifikačné údaje navrhovateľa, 
b) identifikačné údaje kontrolovaného, 
c) označenie verejného obstarávania, proti ktorému námietky smerujú, 
d) označenie skutočností, proti ktorým námietky podľa odseku 3 smerujú, pričom ak podaniu 
námietok musí predchádzať doručenie žiadosti o nápravu, námietky nemôžu ísť nad rámec obsahu 
žiadosti o nápravu, 
e) opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, 
f) návrh na rozhodnutie o námietkach podľa § 175 ods. 1 alebo ods. 2, 
g) podpis navrhovateľa alebo osoby oprávnenej konať za navrhovateľa. 
 

Osoba podľa §8 zákona poskytla všeobecné informácie o revíznych postupoch relevantné pre tento 
postup zadávania zákazky. Ďalšie informácie k revíznym postupom môže záujemca/uchádzač 
získať  v rámci štvrtej hlavy šiestej časti zákona alebo priamo na Úrade pre verejné obstarávanie, 
Ružová dolina 10, P.O.Box 98, 820 05 Bratislava, e-mail: info@uvo.gov.sk alebo na 
www.uvo.gov.sk.  

 
 

31/ VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV 
 
31.1 Osoba podľa § 8 zákona vyžaduje, aby  

a) uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, 
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,  
b)navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a 
neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona; 
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.  

 
31.2 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa odseku 1 písm. b), osoba podľa § 8 

zákona písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie. Uchádzač doručí návrh nového 
subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak osoba 
podľa § 8 zákona neurčil dlhšiu lehotu.  

 
31.3 Osoba podľa § 8 zákona v súťažných podkladoch 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.  

 
31.4 Osoba podľa § 8 zákona  v návrhu zmluvy určila  

a)povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, 
b) pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje 
podľa odseku 3 o novom subdodávateľovi.  

 
31.5 Ak osoba podľa § 8 zákona vyžadovala v súťažných podkladoch, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal 

podmienky účasti podľa odseku 1 písm. b), vyžadované podmienky musí spĺňať aj nový subdodávateľ.  
 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20170601#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20170601#paragraf-40.odsek-7
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31.6 Ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, zákazku na poskytnutie služby, osoba podľa § 8 
zákona nevyžaduje údaje podľa odsekov 3 a 4 o dodávateľovi tovaru.  

 
31.7 Ustanoveniami odsekov 1 až 6 nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy.  
 
 

 
32/ KONFLIKT ZÁUJMOV 

32.1 Osoba podľa §8 zákona je povinná zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku 
konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť 
princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

32.2 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť 
výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, 
ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej 
nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. 

32.3 Zainteresovanou osobou je najmä: 
 a) zamestnanec osoby podľa §8 zákona, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii 

verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje osobe podľa §8 zákona podpornú 
činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného 
obstarávania alebo 

 b) osoba s rozhodovacími právomocami osoby podľa §8 zákona, ktorá môže ovplyvniť 
výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave 
alebo realizácii. 

32.4 Zainteresovaná osoba oznámi osobe podľa 8 zákona akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k 
hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, 
uchádzačovi, účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov 
dozvie. 

32.5 Osoba podľa §8 zákona je povinná prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak zistia 
konflikt záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z 
procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a 
zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. 
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ČASŤ B – PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
 

VIĎ AJ 
 

„VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK“ 
 
 

 

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ 
INFORMÁCIE 
 
III.1. Podmienky účasti 
 
III.1.1. Osobné postavenie 
 
III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie 
 
III.1.3 Technická a odborná spôsobilosť 
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III.1) PODMIENKY ÚČASTI 
 
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských 
alebo obchodných registrov 
 
 
(1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti 
týkajúce sa osobného postavenia v súlade s § 32 ods. 1 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: 
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, 
ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, 
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, 
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem 
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata 
súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, 
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na 
starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu, c)nemá daňové nedoplatky v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo 
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku, 
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
f)nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 
g) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 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 mu bola 
právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať, 
h) nedopustil sa v predchádzajúcich 3 rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný 
obstarávateľ preukázať. 
(2) Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1: 
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, 
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 
mesiace, 
c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 
mesiace, 
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, 
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e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu, 
ktorý zodpovedá predmetu zákazky, 
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 
(3) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 aj dokladmi v zmysle 
§ 32 ods. 4 a 5 zákona. 
(4) Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti 
týkajúcich sa osobného 
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 
písm. e) preukazuje člen 
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. 
(5) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti aj 
Jednotným európskym 
dokumentom (JED). Bližšie informácie pozri v súťažných podkladoch a v § 39 zákona. 
(6) Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 32 zákona aj zápisom v 
Zozname hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie (§ 152 a nasl. 
zákona). Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenný zápis/doklad podľa § 152 ods. 3 zákona. 
 
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie 
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: (1) 
Uchádzač musí predložiť nasledujúce doklady, ktorými preukáže ekonomickú a finančnú 
spôsobilosť v zmysle §33 ods. 1 zákona písm. a) a d) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon): 
1.1) vyjadrenie banky o poskytnutí úveru (úverový prísľub) alebo pobočky zahraničnej banky. 
Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti v zmysle Minimálnej požadovanej úrovne 
uvedenej nižšie. 
1.2) prehľad o celkovom obrate za posledný hospodársky rok, za ktorý je dostupný v závislosti 
od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky 
účasti v zmysle Minimálnej požadovanej úrovne uvedenej nižšie. 
 
(2) Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné 
zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo 
záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy 
bude skutočne používať zdroje osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou 
zmluvou uzavretou s osobou, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a ekonomické 
postavenie. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne plnenie počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia, musí preukázať splnenie podmienok účasti 
týkajúce sa osobného postavenia okrem § 32 ods. 1 písm. e) a nesmú u nej existovať dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7. 
 
(3)Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 
určené verejným obstarávateľom aj Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie 
informácie viď v súťažných podkladoch a v §39 zákona a na 
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-
obstaravanie- 553.html. Uchádzač môže vyplniť len oddiel "Alfa": Globálny údaj pre všetky 
podmienky účasti, časti IV. JED-u bez toho aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u. 
(4) Prepočet inej meny na menu EUR uchádzač prepočíta kurzom vyhláseným ECB (Európskou 
centrálnou bankou) platným k poslednému dňu účtovného obdobia daného hosp. roka. 
(5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia spoločne. 
(6) Skupina dodávateľov môže využiť zdroje účastníkov skupiny dodávateľov alebo iných osôb 
podľa § 33 ods. 2 zákona. 
 

http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-
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Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 1.1) 
Vyjadrenie banky o poskytnutí úveru (úverový prísľub) min. vo výške 300 000 EUR (slovom 
tristotisíc) alebo ekvivalent v inej mene na zabezpečenie financovania stavebných prác predmetu 
zákazky. Akceptuje sa aj indikatívny úverový prísľub. 
Odôvodnenie podmienky účasti 1.1):  
Určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný 
obstarávateľ určenou podmienkou účasti sleduje skutočnosť, aby bol uchádzač v prípade 
nepredvíteľných okolností schopný spoľahlivo vykryť financovanie predmetu zákazky do doby 
úhrady faktúry, keďže sa počíta s fakturáciou štvrťročne. 
1.2) Požaduje sa preukázať celkový obrat za posledný hospodársky rok, za ktorý je dostupný v 
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti vo výške min. 3 000 000 Eur (tri milióny 
Eur) alebo ekvivalent v inej mene. Ako dôkazné prostriedky budú slúžiť údaje zverejnené v registri 
účtovných závierok (z výkazov ziskov a strát, resp. príjmov a 
výdavkov alebo rovnocenných dokumentov podľa druhu účtovníctva) ak sa zverejňujú podľa 
príslušných predpisov. Ak uchádzač nemá zverejnené v súlade s platnými predpismi príslušné 
výkazy z ktorých sa dá zistiť obrat, resp. ak sa na neho daná povinnosť nevzťahuje, predloží dané 
výkazy v ponuke ako originály alebo úradne overené kópie týchto 
výkazov. 
Odôvodnenie podmienky účasti 1.2): Určená podmienka účasti je alternatívne vymedzená 
zákonom o verejnom obstarávaní. Požadovaný minimálny obrat za preukazované obdobie bol 
určený aplikáciou optimalizovaného princípu proporcionality podmienok účasti, pričom pri výpočte 
obratu verejný obstarávateľ neprekročil možnú výšku obratu za hosp. rok do výšky dvojnásobku 
predpokladanej hodnoty predmetu zákazky v súlade s § 38 ods. 6 písm. b) zákona. Verejný 
obstarávateľ si vzhľadom na charakter zákazky a trvanie zmluvného vzťahu určenou podmienkou 
účasti overuje skúsenosti uchádzača po ekonomickej stránke a skúsenosti s financovaním v 
minulom období. 
 
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť 
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky: (1) 
Technická alebo odborná spôsobilosť uchádzača sa preukazuje nasledovnými dokladmi podľa § 
34 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č.343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, a to: 
1.1 § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť 
rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia 
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných 
prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak 
odberateľom 
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia, 
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení 
potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením 
uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, 
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého 
boli uskutočnené, 
1.2 Podľa § 34 ods. 1 písm. g) údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií 
osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, 
1.3 Podľa § 34 ods. 1 písm. h) uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré 
uchádzač použije při plnení zmluvy. 
 
(2) Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 
technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade 
musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej 
zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie 
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje 
uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami 
mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí 
vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
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Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 
spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a 
nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov; uskutočňovať 
stavebné práce, preukazuje vo vzťahu k tej časti 
predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi 
poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo 
relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g) zákona 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uchádzač alebo záujemca môže 
využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na 
ktoré sa kapacity vyžadujú. 
 
(3) Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti 
určené verejným obstarávateľom aj Jednotným európskym dokumentom (JED). Bližšie 
informácie viď v súťažných podkladoch a v §39 zákona a na  
http://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-
obstaravanie-553.html. Uchádzač môže vyplniť len oddiel "Alfa": Globálny údaj pre všetky 
podmienky účasti, časti IV. JED-u bez toho aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. JED-u. 
 
(4) Prepočet inej meny na menu EUR uchádzač prepočíta kurzom vyhláseným ECB (Európskou 
centrálnou bankou ku dňu vyhlásenia obstarávania viď na konci výzvy. 
 
(5) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne. 
 
(6) Skupina dodávateľov môže využiť technické a odborné kapacity účastníkov skupiny 
dodávateľov alebo iných osob podľa § 34 ods. 3. zákona. 
 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
 K podmienke účasti 1.1: 
Pre splnenie danej podmienky sa požaduje, aby uchádzač predložil v ponuke Zoznam 
stavebných prác, ktorý bude obsahovať zákazky stavebných prác výstavby, modernizácie alebo 
rekonštrukcii rozvodov tepla v rámci inžinierskych 
stavieb, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (od vyhlásenia verejného obstarávania), 
ktoré sú v celkovej sumárnej hodnote min. 2 500 000,- EUR bez DPH alebo ekvivalent v inej 
mene. Zoznam musí byť doplnený potvrdením resp. vyhlásením v súlade s odst. (1) podmienka 
1.1 bod 1. a 2.  
 
K podmienke účasti 1.2: 
Min.1 osoba : Stavbyvedúci (SV) z kategórie : Inžinierske stavby- potrubné, energetické a iné 
líniové stavby ( zahŕňajúce rozvody tepla) , min.1 osoba : Stavbyvedúci z kategórie: Technické, 
technologické a energetické vybavenie stavieb -vykurovanie , min.1 osoba : Stavbyvedúci z 
kategórie: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb -elektrotechnické 
zariadenia . Jedná sa o odborne spôsobilé osoby na výkon činnosti stavbyvedúceho v uvedených 
kategóriách podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov "alebo ekvivalentný" . 
Verejný obstarávateľ uzná aj rovnocenný doklad v rámci EÚ, ktorý umožňuje vykonávať 
požadovanú činnosť v krajine ktorá doklad vydala.Uchádzač predloží údaje za všetkých SV vo 
forme stručného profesijného životopisu, ktorý bude obsahovať 
najmä údaje súčasný zamestnávateľ/zamestnanie a údaju o type prac. vzťahu k uchádzačovi ak 
je uplatniteľné (TPP,...). Ďalej predloží za každého SV osvedčenie o odbornej spôsobilosti. 
Akceptuje sa aj kópia dokladu s odtlačkom pečiatky a podpisom odborníka. Jednou osobou môžu 
byť preukázané max.2 oprávnenia SV. V prípade využitia kapacít inej osoby uchádzač predloží 
doklady v súlade s ods. 2 časti III.1.3 vyššie. Ak nebude z predloženého dokladu vyplývať 
konkrétne zameranie môže byť predložený výtlačok z webstránky SKSI o danom zmarení s 
odtlačkom pečiatky a podpisom SV. 
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K podmienke účasti 1.3: 
Uchádzač predloží certifikát vydaný nezávislou inštitúciou na systém environmentálneho 
manažérstva ISO 14001 pre oblasť predmetu zákazky alebo rovnocenný doklad. Verejný 
obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný 
príslušným orgánom členského štátu. Ak uchádzač objektívne nemal možnosť 
získať príslušný certifikát v určených lehotách, verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o 
opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom, ktorými 
preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné opatreniam požadovaným v rámci 
príslušného systému environmentálneho manažérstva alebo príslušnej normy 
environmentálneho manažérstva. 
 
Odôvodnenie podmienky účasti 1.1: 
Podmienkou sa má overiť, že uchádzač má dostatočné skúsenosti s realizáciou obdobného 
predmetu zákazky v primeranom objeme obdobných prác za predchádzajúce obdobie. 
Odôvodnenie podmienky účasti 1.2: 
Podmienka má slúžiť na preukázanie, že uchádzač má k dispozícii na plnenie zmluvy 
kvalifikovaných pracovníkov Stavbyvedúcich pre daný charakter stavby ako je SV v rámci IS - 
potrubné, energetické a iné líniové stavby (zahŕňajúce rozvody tepla), Stavbyvedúci z kategórie: 
Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - vykurovanie a Stavbyvedúci z 
kategórie: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb - elektrotechnické 
zariadenia v súlade s platnými predpismi. Na zabezpečenie kvalitnej realizácie stavby je 
nevyhnutné, aby stavebné práce a technologické procesy riadila, resp. dohliadala osoba s 
príslušnou odbornou spôsobilosťou v súlade s platnou legislatívou. 
Odôvodnenie podmienky účasti 1.3: 
Verejný obstarávateľ uplatňuje princípy zeleného verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ 
kladie dôraz na zabezpečenie výstavby a nakladanie so vzniknutým stavebným odpadom v 
súlade s normami na ochranu životného prostredia pri dodržaní kvality preto požaduje daný 
systém environmentálneho manažérstva kvality. 
 
Všetky doklady požadované v časti III.1. Podmienky účasti (III.1.1, III.1.2., III.1.3) musia byť 
predložené jako originály alebo úradne osvedčené kópie alebo ako iná forma dokumentu/odpisu 
s platnosťou originálu. 
 
Spoločnosť SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. je osobou podľa § 8 ods. 1 zákona, z toho dôvodu v 
procese VO postupuje a v tejto časti  sa uvádza ako verejný obstarávateľ resp. osoba § 8 zákona. 
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ČASŤ C - KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A  
PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA 

 
1. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny v súlade s § 44 ods. 3 

písm. c) zákona. 
 

2. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena v EUR bez DPH za celý 
predmet zákazky. 
 

3. Pri hodnotení ceny sa pridelí ponuke s najnižšou cenou max. počet bodov 100. Ostatným 
uchádzačom sa počet bodov určí úmerou tak, že najnižšia cena sa vydelí ich navrhovanou cenou 
a vynásobí číslom 100. 
 

4. Úspešným uchádzačom pre jednotlívé časti predmetu zákazky sa stane ten, kto získa najvyššie 
bodové ohodnotenie.  

 
5. Uchádzač predloží v ponuke vyplnenú Prílohu C1 – Návrh na plnenie kritéria. 

 
6. Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie vo svojej ponuke na formulári v Prílohe C1 „Návrh 

na plnenie kritérií“ súťažných podkladov ak je platcom DPH ako navrhovaná zmluvná cena bez 
DPH v eurách. 

 
7. Ak nie je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom v eurách, pričom 

na skutočnosť, že nie je platcom DPH, výslovne upozorní. 
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ČASŤ D – OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

1.Stručný opis:  
Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác na zákazku: 

 

„Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA 

ENERGY, a.s. Bratislava, prevádzka Levice” 

 

 
Stavba č.1 s názvom: Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach 

 
Pozostáva z rekonštrukcie časti horúcovodu CVS. Predmet zákazky je podrobne popísaný 
v projekte „Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na lúkach, Levice“, vypracovanej spoločnosťou 
Termoklíma Poprad, pod zák.č.: TK-2015-121.  
Projekt rieši likvidáciu súčasného horúcovodu a jeho náhradu za nový. 

 
Stavba č.2. s názvom : Úprava HVN CVS - ul. Vajanského 

 
Pozostáva z rekonštrukcie časti horúcovodu CVS. Predmet zákazky je podrobne popísaný 
v projekte „Úprava HVN CVS - ul. Vajanského, Levice“, vypracovanej spoločnosťou Termoklíma 
Poprad, pod zák.č.: TK-2013-041.  
Projekt rieši likvidáciu súčasného horúcovodu a jeho náhradu za nový. 
 
Stavba č.3 s názvom : Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice 
 
Predmet zákazky je podrobne popísaný v projekte „Rekonštrukcia okruhu OS 82 Levice“ 
vypracovaný spoločnosťou Termoklima, s.r.o. Poprad pod zákaz. č. TK-2015-109. 
 

Stavba č.4 s názvom : HVN a KOST pre športoviská (Dom športu a Plaváreň LV). 

 

Realizácia horúcovodnej prípojky, napojenej na stávajúci horúcovod, ukončený v objektoch 
Plaváreň a Dom športu. Zároveň aj dodávka OST pre obidva objekty osobitne s riadiacim 
systémom a prenosom dát na centrálny dispečing, ako aj pripojenie OST na sekundárne rozvody 
tepla v objektoch. Všetko v zmysle projektovej dokumentácie „Horúcovodná prípojka a KOST pre 
športoviská Levice“, vypracovanej spoločnosťou Termoklíma Poprad, pod zák.č.: TK-2015-003 
 
Každá stavba má vydané stavebné povolenie. 
 
2. CPV zákazky: Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45231000-5, Dodatočné kódy CPV: 45231100-6 
 
3. Druh zákazky: Stavebné práce 
 
4.Trvanie zákazky:  do 16 mesiacov zadania zákazky (odovzdania staveniska). Uvedená lehota 
je predmetom návrhu na plnenie kritéria. 
 
5. Opis predmetu zákazky: 
 
Stavba č. 1 a 2 Úprava HVN CVS  
 

Technické riešenie je podrobne vypracované vo dvoch projektových dokumentáciách: 
„Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na lúkach, Levice“, vypracovanej spoločnosťou 
Termoklíma Poprad, pod zák.č.: TK-2015-121. 
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„Úprava HVN CVS - ul. Vajanského, Levice“, vypracovanej spoločnosťou Termoklíma 
Poprad, pod zák.č.: TK-2013-041. 
Na tieto stavby sú vydané stavebné povolenia osobitne. 
 
 
Rekonštrukcia hlavnej trasy horúcovodu HVN CVS začína v Centrálnej výmenníkovej 
stanici (ďalej len CVS) na ul. Kpt. Nálepku č. 3, Levice  a končí na ulici Vajanského Levice 
pred potokom Podlužianka v šachte pôvodného horúcovodu Š9.Je navrhnutá 
z preizolovaného potrubia príslušnej dimenzie od DN 350/560 do DN 300/500. Po trase 
sú prepoje na existujúce horúcovodné prípojky k stávajúcim OST. 
Výmena potrubia horúcovodu na hlavnej trase je v dĺžke  900,7  m    a na prípojkách v 
dĺžke 173,8 m. 
 
Realizáciu horúcovodného rozvodu podľa bodov c.) a d.) je nutné zabezpečiť v troch 
etapách so začiatkom realizácie najskôr 15.5. a ukončením najneskôr do 15.9. a to 
z dôvodov prevádzky centrálneho zásobovania mesta Levice teplom a minimalizovania 
odstávok odberateľov od dodávky TV.  
Pre systém termického predpínania platia tie isté zásady ako pre horúcovod podľa bodu 
a.) 
 
Prvá etapa realizácie je od CVS po trasové uzávery  TU 01 na ul. Zd. Nejedlého, Levice.  
Druhá etapa realizácie od trasových uzáverov TU 01 po trasové uzávery DN 300/500 pred 
objektom Úradu práce, ul. Ľ. Štúra, Levice. 
Tretia etapa realizácie od trasových uzáverov DN 300/500 pred objektom Úradu práce, ul. 
Ľ. Štúra, Levice po šachtu pôvodného horúcovodu Š9 pred potokom Podlužianka na ul. 
Vajanského, Levice. 
 
Pri realizácii je zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia predpisu Technickej inšpekcie, a.s. 
č. 032/BTB/TI. 
Prežiarením   zvarov podľa STN EN 1435 budú kontrolované náhodne vybrané zvary, 
minimálne 10% z celkového počtu zvarov.  Ak sa prežiarením zistí horší stupeň ako je 
predpísaný, vykoná sa ďalšia kontrola prežiarením u dvojnásobného počtu náhodne 
vybratých zvarov na danom úseku. Ak sa aj potom zistia neprípustné vady zvaru, musí 
byť vykonaná kontrola prežiarením u všetkých zvarov na úseku. 
 
Pre každú etapu zabezpečí Zhotoviteľ kompenzácie dilatácií potrubia metódou tepelného 
predpätia  predmetnej časti horúcovodnej prípojky v zmysle projektu. Odstávku existujúcej 
časti horúcovodu, termín realizácie prepoja na existujúci horúcovod, napúšťanie novo 
realizovaných potrubných rozvodov teplonosným médiom vopred dohodne Zhotoviteľ 
s prevádzkovateľom zariadení SI Teplo, s.r.o. Levice. 

 
Stavba č.3 Rekonštrukcia okruhu OS 82 Levice  
 

Technické riešenie je podrobne vypracované v projekte „Rekonštrukcia okruhu OS 82 
Levice“ vypracovaný spoločnosťou Termoklima, s.r.o. Poprad pod zákaz. č. TK-2015-109.  
Jedná sa o realizáciu výmeny sekundárnych rozvodov ÚK a TV v okruhu OS 82 Levice s 
prepojom v jednotlivých odberných miestach v tomto okruhu a realizáciu výmeny 
pôvodnej technológie horúcovodnej odovzdávacej stanice tepla s ležatými výmenníkmi 
tepla za technológiu kompaktnej tlakovo nezávislej horúcovodnej odovzdávacej stanice 
tepla ( ďalej len KOST). 
Nový sekundárny rozvod je navrhnutý v trase existujúceho sekundárneho rozvodu ÚK 
a TV s novými predizolovanými potrubiami príslušnej dimenzie v zemnom bezkanálovom 
vyhotovení v dĺžke trasy potrubia ÚK cca 996 m  a TV cca 1089 m.  
Pri realizácii je zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia predpisu Technickej inšpekcie, a.s. 
č. 032/BTB/TI. 
Prežiarením   zvarov podľa STN EN 1435 budú kontrolované náhodne vybrané zvary, 
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minimálne 10% z celkového počtu zvarov.  Ak sa prežiarením zistí horší stupeň ako je 
predpísaný, vykoná sa ďalšia kontrola prežiarením u dvojnásobného počtu náhodne 
vybratých zvarov na danom úseku. Ak sa aj potom zistia neprípustné vady zvaru musí byť 
vykonaná kontrola prežiarením u všetkých zvarov na úseku. 
Predmetom zákazky je zároveň dodávka a montáž  KOST  v objekte OS 82 Ku Bratke č. 
104, Levice (tepelný výkon ÚK 1 750 kW  a TV  750 kW) s pripojením na existujúcu 
horúcovodnú prípojku v objekte OS a nové sekundárne rozvody ÚK a TV. Zhotoviteľ je 
povinný dodržať maximálne priestorové rozmery konštrukcie KOST,  schému a dimenzie 
zapojenia KOST v zmysle projektu s dodržaním základných technických parametrov 
KOST vrátane dispozičného umiestnenia v určenom priestore. 
Systém MaR pre KOST musí zabezpečiť minimálne požiadavky regulácie výroby 
a dodávky tepla uvedené v  projekte MaR, vrátane prepojenia na energetický dispečing 
prevádzkovateľa tepelnej sústavy v meste Levice SI Teplo, s.r.o. Levice. 
Termín realizácie – mimo vykurovacej sezóny. 
 

Stavba č.4  Horúcovodná prípojka a KOST pre športoviská Levice 
 

Technické riešenie je podrobne vypracované v projektovej dokumentácii „Horúcovodná 
prípojka a KOST pre športoviská Levice“, vypracovanej spoločnosťou Termoklíma 
Poprad, pod zák.č.: TK-2015-003. 

 
Jedná sa o realizáciu horúcovodnej prípojky napojenej na existujúci horúcovodný rozvod 
DN 200 vsadením novej „T“ preizolovanej odbočky do „klasického“  tepelného potrubného 
rozvodu DN 200 v betónovom kanáli pri šachte Š1. Horúcovodná prípojka je navrhnutá 
s preizolovaného potrubia príslušnej dimenzie, ukončená v objekte Domu športu 
a v objekte Plaváreň Levice. Dĺžka trasy realizácie preizolovaného potrubia cca 564 m. 
Realizáciu horúcovodnej prípojky je nutné zabezpečiť vo dvoch etapách najneskôr do 
15.5. 
Prvá etapa realizácie je od šachty Š1do objektu Domu športu a trasových uzáverov  za 
lomom č. L 2.2. 
Druhá etapa realizácie je od trasových uzáverov za lomom L 2.2 po objekt Plavárne. 
Pri realizácii je zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia predpisu Technickej inšpekcie, a.s. 
č. 032/BTB/TI. 
Prežiarením   zvarov podľa STN EN 1435 budú kontrolované náhodne vybrané zvary, 
minimálne 10% z celkového počtu zvarov.  Ak sa prežiarením zistí horší stupeň ako je 
predpísaný, vykoná sa ďalšia kontrola prežiarením u dvojnásobného počtu náhodne 
vybratých zvarov na danom úseku. Ak sa aj potom zistia neprípustné vady zvaru musí byť 
vykonaná kontrola prežiarením u všetkých zvarov na úseku. 
Zhotoviteľ zabezpečí kompenzácie dilatácií potrubia metódou tepelného predpätia  
predmetnej časti horúcovodnej prípojky  v zmysle projektu. Prevádzkovateľ – SI Teplo, 
s.r.o. ponúka Zhotoviteľovi spoluprácu s termickým predpopínaním horúcovodu, poskytne 
bezplatne upravenú vodu z horúcovodného systému. Odstávku existujúcej časti 
horúcovodu a ternmín predpínania je nutné vopred dohodnúť. Teplota vody v stávajúcom 
horúcovode je okolo 110 st.C na prívode, preto musí byť na vstupe do novej časti 
horúcovodu trojcestný ventil s jednoduchou reguláciou pre udržanie predpísanej teploty 
počas zasýpania a hutnenia. Toto je predmetom prác Zhotoviteľa.  
Predmetom zákazky je zároveň dodávka a montáž kompaktných tlakovo nezávislých 
horúcovodných odovzdávacích staníc tepla (ďalej len KOST)  v objekte Domu športu 
(tepelný výkon 1010 kW) a objekte Plavárne (tepelný výkon 925 kW) s pripojením na 
existujúce sekundárne rozvody v týchto objektoch. Zhotoviteľ je povinný dodržať 
maximálne priestorové rozmery konštrukcie KOST,  schému a dimenzie zapojenia KOST 
v zmysle projektu s dodržaním základných technických parametrov KOST vrátane 
dispozičného umiestnenia v určenom priestore. 
Systém merania a regulácie KOST (ďalej len MaR), musí zabezpečiť minimálne 
požiadavky regulácie výroby a dodávky tepla uvedené v  projekte MaR vrátane prepojenia 
na energetický dispečing prevádzkovateľa tepelnej sústavy v meste Levice SI Teplo, s.r.o. 
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Levice. 
 

 
6. Ďalšie požiadavky a informácie podrobne viď Príloha D1 - Projektová dokumentácia (v el. 
podobe), ktorá je zverejnená a dostupná na stiahnutie: 
 
Súčasťou projektovej dokumentácie v el. podobe sú nasledovné časti: 
 

Schéma Projektovej dokumentácie 
 

PD HVN CVS - Š5 - real.  05-2017- Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach, Levice 
A.  Sprievodná správa  
B.  Súhrnná technická správa  
B1.  Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  
C.  Celková situácia  
D.  Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí  
 
SO 01 Vonkajšie potrubné rozvody 

100 Stavebné úpravy 
400 Vonkajšie potrubné rozvody 
600 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 
700 Komunikácie a sadové úpravy 
 

SO 02 Prepojenie v CVS 
100 Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 

E.  Projekt organizácie výstavby 
E.1  Plán organizácie výstavby 
E.2  Dopravné zabezpečenie počas výstavby 
PD real. HVN Vajanského 05-2017 – Úprava HVN CVS – ul. Vajanského, Levice 

A.  Sprievodná správa  
B.  Súhrnná technická správa  
B1.  Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  
C.  Celková situácia  
D.  Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí  
 
SO 01 Vonkajšie potrubné rozvody  

100 Stavebné úpravy  
400 Vonkajšie potrubné rozvody  
600 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel  
700 Komunikácie a sadové úpravy  

 
E.  Projekt organizácie výstavby  
E.1  Plán organizácie výstavby  
E.2  Dopravné zabezpečenie počas výstavby 
 

 

PD real. športoviská – Horúcovodná prípojka a KOST pre športoviská, Levice 

A.  Sprievodná správa  
B.  Súhrnná technická správa  
B1.  Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  
C.  Celková situácia  
D.  Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí  
 
SO 01 Vonkajšie potrubné rozvody 
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100 Stavebné úpravy 
400 Vonkajšie potrubné rozvody 
700 Komunikácie a sadové úpravy 

SO 02 Montáž KOST 
100 Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 Prevádzkový rozvod silnoprúdu + MaR 

E.  Projekt organizácie výstavby 
E.1  Plán organizácie výstavby 
E.2  Dopravné zabezpečenie počas výstavby 
 

PD Rekonštrukcia OS82 realizačný 

A.  Sprievodná správa  
B.  Súhrnná technická správa  
B1  Požiarno-bezpečnostné riešenie stavby  
C.  Celková situácia  
D.  Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí  
 
SO 01 Vonkajšie potrubné rozvody  

100 Stavebné úpravy  
400 Sekundárne rozvody ÚK , TV a cirkulácie  
600 Pokládka komunikačných káblov  
700 Komunikácie a sadové úpravy  

SO 02 Montáž KOST  
100 Stavebné úpravy  
400 Ústredné vykurovanie  
500 Prevádzkový rozvod silnoprúdu + MaR  

 
E.  Projekt organizácie výstavby  
E.1  Plán organizácie výstavby  
E.2  Dopravné zabezpečenie počas výstavby 

 
7. Ďalšie podrobné informácie o Opise predmetu zákazky sú uvedené v v prílohe E1- Formulár 
cenovej ponuky a v prílohe F1- Návrh Zmluvy o dielo. 
 
8. Ak sa súťažné podklady a ich prílohy odvolávajú na konkrétnu značku, typ alebo 
výrobcu, platí odkaz “alebo ekvivalentný”. Ekvivalentný produkt  musí spĺňať minimálne 
kritéria na stavebno-fyzikálne, statické, konštrukčné, záručné, funkčné a estetické požiadavky 
podľa zákonných predpisov a noriem, podľa ktorých je stavebný objekt navrhnutý. Pripúšťa a 
akceptuje sa  ekvivalent iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej 
kvalite. Uvedený doplnený návrh uchádzača v opise položky musí byť v súlade s projektovou 
dokumentáciou alebo ekvivalentný. 
 
9.  Osoba podľa § 8 zákonanemôže vylúčiť ponuky, ktoré sú v súlade s §42 ods. 4 písm. a) a b) 
zákona. 
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ČASŤ E – SPÔSOB URČENIA CENY  
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ČASŤ E  -  SPOSOB URČENIA CENY 
 
1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky 
č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu 
uvedie v zložení: 

d) cena v eurách bez DPH 

e) sadzba DPH v % a výška DPH v eurách  

f) cena celkom v eurách vrátane DPH. 

3. Cena uvedená v ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky. Celková cena za 
predmet zákazky bude vychádzať zo súčtu celkových cien za všetky požadované položky 
uvedené v Prílohe E1 – Výkaz výmer, v týchto súťažných podkladoch. 

4. Postup stanovenia ceny: 

Cena sa stanovuje ocenením výkazu výmer (množstva) položiek stavebných prác v prílohe E 
1- “Výkazu výmer” pre každú stavbu pre jej všetky časti ako je uvedené nižšie v tabuľke – 
Zoznam častí stavby (tabuľkový dokument sa nachádza v súbore Prílohy D1 v el. podobe 
s názvom “Výkaz výmer” jednotlivo pre každú časť stavby. Uchádzač najprv určí jednotkovú 
cenu za každú položku výkazu výmer danej časti stavby (daného hárku). Pri určovaní ceny 
musí uviesť pre každú požadovanú položku jednotkovú cenu. Ďalej určí cenu celkom za každú 
položku, ktorá je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného pre predmetnú 
položku ak neboli stanovené percentá. Ceny za položky budú zaokrúhlené na dve desatinné 
miesta. Všetky položky uchádzač sčíta a stanoví cenu celkom v EUR bez DPH za danú časť 
stavby (daný hárok). Tento postup uchádzač zopakuje pre všetky časti stavby (všetky hárky). 
 

Zoznam častí stavby 

a príslušných hárkov formulára cenovej ponuky (Výkaz výmer): 

 

ÚPRAVA HVN CVS od CVS po  ul. Na lúkach LEVICE  

 
SO 01 Úprava HVN CVS po ul. Na lúkach_Vonkajšie potrubné rozvody 

SO 01 100 Stavebné úpravy 
SO 01 400 Ústredné vykurovanie 
SO 01 600 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 
SO 01 700 Komunikácie a sadové úpravy 
 
SO 02 Prepojenie CVS úprava HVN CVS_Prepojenie CVS 

SO 02 100 Stavebné úpravy 
SO 02 400 Ústredné vykurovanie 
 
Dopravné značenie, dopravné zabezpečenie 

E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby 
E.2 Typové schémy 
 

Ostatné náklady 
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Zariadenie staveniska  
Projekt porealizačného zamerania   
 
ÚPRAVA HVN CVS – ul. Vajanského LEVICE 

 
SO 01 úprava HVN CVS_Vonkajšie potrubné rozvody 

SO 01 100 Stavebné úpravy 
SO 01 400 Vonkajšie potrubné rozvody 
SO 01 600 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 
SO 01 700 Komunikácie a sadové úpravy 

 
Dopravné značenie a Typové schémy 

E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby 
E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby -  Typové schémy-platia ku všetkým 
pracoviskám 
 
 Ostatné náklady 
Zariadenie staveniska  
Projekt porealizačného zamerania  
 
Rekonštrukcia okruhu OS82, Levice 
 
SO 01 Rekonštrukcia okruhu OS82_Vonkajšie potrubné rozvody 

SO 01 100 Stavebné úpravy 
SO 01 400 Sekundárne rozvody ÚK , TV a cirkulácie 
SO 01 600 Pokládka komunikačných káblov 
SO 01 700 Komunikácie a sadové úpravy 
 
SO 02 Rekonštrukcia okruhu OS82_Montáž KOST 

SO 02 100 Stavebné úpravy 
SO 02 400 Ústredné vykurovanie 
SO 02 500 Prevádzkový rozvod silnoprúdu + MaR 
 
Dopravné značenie, dopravné zabezpečenie 

E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby 
E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby -  Typové schémy-platia ku všetkým 
pracoviskám 
 
Ostatné náklady 

Zariadenie staveniska  
Projekt porealizačného zamerania  
 
HORÚCOVODNÁ PRÍPOJKA A KOST PRE ŠPORTOVISKÁ, LEVICE 
 
Horúcovodná prípojka a KOST pre Športoviská, Levice_Vonkajšie potrubné rozvody 

SO 01 100 Stavebné úpravy 
SO 01 400 Vonkajšie potrubné rozvody 
SO 01 700 Komunikácie a sadové úpravy 
 

Horúcovodná prípojka a KOST pre Športoviská, Levice_ Montáž KOST 



 
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. 
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY,  

a.s. Bratislava, prevádzka Levice 

Súťažné podklady                                                                  
 

39 

SO 02 100 Stavebné úpravy 
SO 02 400 Ústredné vykurovanie OST Dom športu 
SO 02 400 Ústredné vykurovanie OST Plaváreň, časť kotolňa 
SO 02 400 Ústredné vykurovanie OST Plaváreň, časť OST 
SO 02 500 Prevádzkový rozvod silnoprúdu + MaR - OST Plaváreň, časť OST 
SO 02 500 Prevádzkový rozvod silnoprúdu + MaR - OST Plaváreň, časť kotolňa 
SO 02 500  Prevádzkový rozvod silnoprúdu + MaR - OST Dom športu 
 

Dopravné značenie, dopravné zabezpečenie 

E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby 
E.2 Dopravné zabezpečenie počas výstavby -  Typové schémy-platia ku všetkým 
pracoviskám 
 
Ostatné náklady 

Zariadenie staveniska  
Projekt porealizačného zamerania  
 

 
5. Uchádzač uvedie celkovú cenu v EUR bez DPH za každú časť stavby (stav. objekt) do hárku 

Rekapitulácia rozpočtu (obsah a forma je na uchádzačovi). Nakoniec sčíta celkové ceny za 
všetky stavby a uvedie v hárku celkovú cenu v EUR bez DPH za celý predmet zákazky, sumu 
DPH za celý predmet zákazky a celkovú cenu v EUR s DPH za celý predmet zákazky  vhárku 
rekapitulácia rozpočtu (obsah a forma je na uchádzačovi). 

6. Pri vypĺňaní ceny stavebných prác a dodávok sa nesmú meniť položky stavebných prác 
a dodávok (okrem doplnenia konkrétnych názvov/značiek v prílohe E1 – Formulár cenovej 
ponuky), ich merné jednotky ani množstvá merných jednotiek vo výkaze výmer. Doplnený 
návrh uchádzača v opise položky musí byť v súlade s projektovou dokumentáciou alebo 
ekvivalentný (viď časť D - Opis predmetu zákazky, bod 8 a 9). Ďalej je potrebné, aby boli 
vyplnené a ocenené všetky položky výkazu výmer s uvedením jednotkovej ceny a celkovej 
ceny vo výkaze výmer. 

7. Cena uvedená v Návrhu Ceny ponúkané uchádzačom musia vyjadrovať cenovú úroveň  
     v čase, v ktorom bola ponuka verejnému obstarávateľovi podaná. 
 
8. V rozpočte cenovej ponuky časť „Kritériá“ ako aj v neocenenom výkaze výmer    
     časť „Ostatné“ uchádzač dopĺňa konkrétne názvy/značky navrhovaných výrobkov. 
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ČASŤ F - 
OBCHODNÉ PODMIENKY 

 
  



 
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. 
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY,  

a.s. Bratislava, prevádzka Levice 

Súťažné podklady                                                                  
 

41 

 
ČASŤ F - OBCHODNÉ PODMIENKY 

 
 
 

1. Osoba podľa § 8 zákona stanovuje obchodné podmienky, ktoré sú uvedené v Prílohe F1 
– Zmluva o dielo v súťažných podkladoch. Tieto obchodné podmienky budú 
v nezmenenom znení súčasťou návrhu zmluvy o dielo predloženej uchádzačom.  

 
2. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov každým členom skupiny dodávateľov alebo 
osobou oprávnenou konať za každého člena skupiny dodávateľov. 

 
3. Uchádzač v návrhu zmluvy o dielo uvedie obchodné podmienky Osoby podľa § 8 zákona 

bez zmien a doplní ustanovenia, ktoré sa vyžadujú resp. sú vyznačené kurzívou (doplní 
uchádzač) alebo je ponechaný v texte odkaz na  poznámku pod čiarou. Uchádzač v 
návrhu zmluvy neuvádza návrhy na plnenie kritérií! 

 
4. Osoba podľa § 8 zákona si vyhradzuje právo doplniť, prípadne upraviť aj iné obchodné 

podmienky do návrhu zmluvy počas verejného obstarávania (vysvetlenie/doplnenie 
súťažných podkladov). 
  

5. Uzavretá zmluva o dielo nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou 
predloženou úspešným uchádzačom. Neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy 
úspešného uchádzača budú okrem iného aj jej prílohy. 
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ČASŤ G – PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
 

v upraviteľnom formáte (doc) ak nie je uvedené inak 

 
 

Príloha A1   Formulár na predloženie ponuky  
 
Príloha A2                                         Vyhlásenie o konflikte záujmov 
 
Príloha B1         Jednotný európsky dokument (odkaz) 
 
Príloha C1   Návrh na plnenie kritéria 

 

Príloha D1 Projektová dokumentácia (v el. podobe rar.)  

      

Príloha E1   Výkaz výmer (pre každú časť stavby) 

               Viď v Prílohe D1  v el. podobe s názvom priečinku  

 “Výkaz výmer” excel. súbory 

  

Príloha F1   Návrh zmluvy o dielo 
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PRÍLOHA A1  

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE PONUKY  
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FORMULÁR NA PREDLOŽENIE PONUKY 
 
Názov predmetu zákazky na uskutočnenie stavebných prác: 
 

„Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY, 

a.s. Bratislava, prevádzka Levice” 

 

 

 

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA 
 

 Hlavný člen 

Obchodné meno alebo 
názov uchádzača/ člena 
skupiny dodávateľov,   

 

Sídlo alebo miesto 
podnikania 
uchádzača/člena skupiny 
dodávateľov, ktorá je 
uchádzačom 

 

Poštová adresa na 
doručovanie písomností 

 

Právna forma  

IČO   

DIČ  

IČ DPH (ak je plátca)  

Zápis v registri  

 

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY UCHÁDZAČA 

       pre túto ponuku: 
 

Meno a priezvisko   

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača (člena skupiny 
dodávateľov, ktorá je 
uchádzačom) 

 

Telefón   

E-mail  

3 VYHLÁSENIE(A) UCHÁDZAČA 
Každý uchádzač uvedený v bode 1 tohto formulára musí ako súčasť svojej ponuky predložiť podpísané 
vyhlásenie na nižšie priloženom formulári. Ak je uchádzačom skupina dodávateľov, jej ponuka musí 
obsahovať toto vyhlásenie podpísané každým jej členom alebo osobou na základe plnej moci.  
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VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 
 
Uchádzač:............................., v zastúpení:.......................(meno a priezvisko), týmto vyhlasuje, že sme 
preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení súťažné podklady pre túto zákazku v celom rozsahu 
a v súlade so všetkými podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch ponúkame za cenu uvedenú 
v návrhu na plnenie kritéria uskutočnenie stavebných prác na zákazke:  
 

„Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY, 

a.s. Bratislava, prevádzka Levice” 

 
 

Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti ponuky. 
 
Túto ponuku predkladáme samostatne*/ako skupina dodávateľov*. (nehodiace sa odstrániť!!!) 

Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch 
verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  

V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností alebo zmien týkajúcich sa dokumentov 
predložených v našej ponuke budeme o tom bezodkladne informovať verejného obstarávateľa 
v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania.  

Plne si uvedomujeme a súhlasíme, že  akákoľvek nepravdivá, nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je 
v tejto ponuke  úmyselne poskytnutá, môže viesť k nášmu vylúčeniu z procesu zadávania tejto zákazky 
a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom. 

Vyhlasujeme, že súhlasíme s obchodnými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v Prílohe F1 
– Návrh zmluvy o dielo. 

 

V ………………., dňa …………   
  

   Podpis oprávnenej osoby za uchádzača 
………………………… 

Meno a priezvisko 
                                                           Obchodné meno 
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PRÍLOHA A2 

VYHLASENIE O KONFLIKTE ZAUJMOV  
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VYHLÁSENIE O KONFLIKTE ZÁUJMOV 
 
Názov predmetu zákazky: 

 

„Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY, 

a.s. Bratislava, prevádzka Levice” 
 

  
Uchádzač:   

Adresa:   
IČO:    
 
 
V mene uchádzača vyhlasujem, že: 
 

*a) nám nie je známy žiadny potenciálny konflikt záujmov v zmysle §23 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo v zmysle Metodického 
pokynu CKO č.13  k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania 
(viď http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/) 

 

*b) nám je známy potenciálny konflikt záujmov v zmysle §23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo v zmysle Metodického pokynu CKO 
č.13  k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania (viď 
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/) 
 
................................................................(uchádzač uvedie všetky potenciálne konflikty záujmov) 
 

 
*nehodiace sa odstrániť 
 
 
 

V ………………., dňa …………   
  

   Podpis oprávnenej osoby za uchádzača 
………………………… 

Meno a priezvisko 
                                                           Obchodné meno 
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PRÍLOHA B1 
JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT  

 
VZOROVÝ FORMULÁR VRÁTANE MANUÁLU NA VYPLNENIE VIĎ NA 

WEBSTRÁNKE ÚVO 
 

http://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-dokument-pre-verejne-obstaravanie-553.html 
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PRÍLOHA C1 
NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 
 

Názov zákazky:             „Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti                 

                                       SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. Bratislava, prevádzka Levice” 

 
 
Uchádzač: 
 
Obchodné meno/ Názov uchádzača: 
Adresa sídla alebo miesta podnikania: 
 
 

Por. 
číslo  

Kritérium Návrh na plnenie kritéria 

1. 
Celková zmluvná cena diela  

(EUR bez DPH) 
 
……………………….EUR  

 
*Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní  a uvedie cenu celkovo v EUR. 
 
 

V ………………., dňa ………… 
 
 
 
 

   Podpis oprávnenej osoby za uchádzača 
  ………………………… 

Meno a priezvisko 
Obchodné meno 
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PRÍLOHA D1 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA 

v el. podobe dostupná na adrese: 

http://www.evotrade.sk/?m=podklady 

v štruktúre. 

Príloha D1 Projektová dokumentácia                       

 
Schéma Projektovej dokumentácie 

 
 

PD HVN CVS - Š5 - real.  05-2017- Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach, Levice 
 
A.  Sprievodná správa  
B.  Súhrnná technická správa  
B1.  Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  
C.  Celková situácia  
D.  Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí  
 
SO 01 Vonkajšie potrubné rozvody 

100 Stavebné úpravy 
400 Vonkajšie potrubné rozvody 
600 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel 
700 Komunikácie a sadové úpravy 
 

SO 02 Prepojenie v CVS 
100 Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 

E.  Projekt organizácie výstavby 
E.1  Plán organizácie výstavby 
E.2  Dopravné zabezpečenie počas výstavby 
 
 

PD real. HVN Vajanského 05-2017 – Úprava HVN CVS – ul. Vajanského, Levice 

 

A.  Sprievodná správa  
B.  Súhrnná technická správa  
B1.  Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  
C.  Celková situácia  
D.  Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí  
 
SO 01 Vonkajšie potrubné rozvody  

100 Stavebné úpravy  
400 Vonkajšie potrubné rozvody  
600 Pokládka chráničky pre komunikačný kábel  
700 Komunikácie a sadové úpravy  

 
E.  Projekt organizácie výstavby  
E.1  Plán organizácie výstavby  
E.2  Dopravné zabezpečenie počas výstavby 

http://www.evotrade.sk/?m=podklady
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PD Rekonštrukcia OS82 realizačný 

 

A.  Sprievodná správa  
B.  Súhrnná technická správa  
B1  Požiarno-bezpečnostné riešenie stavby  
C.  Celková situácia  
D.  Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí  
 
SO 01 Vonkajšie potrubné rozvody  

100 Stavebné úpravy  
400 Sekundárne rozvody ÚK , TV a cirkulácie  
600 Pokládka komunikačných káblov  
700 Komunikácie a sadové úpravy  

SO 02 Montáž KOST  
100 Stavebné úpravy  
400 Ústredné vykurovanie  
500 Prevádzkový rozvod silnoprúdu + MaR  

 
E.  Projekt organizácie výstavby  
E.1  Plán organizácie výstavby  
E.2  Dopravné zabezpečenie počas výstavby 

 
 

PD real. športoviská – Horúcovodná prípojka a KOST pre športoviská, Levice 

 

A.  Sprievodná správa  
B.  Súhrnná technická správa  
B1.  Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby  
C.  Celková situácia  
D.  Dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí  
 
SO 01 Vonkajšie potrubné rozvody 

100 Stavebné úpravy 
400 Vonkajšie potrubné rozvody 
700 Komunikácie a sadové úpravy 

SO 02 Montáž KOST 
100 Stavebné úpravy 
400 Ústredné vykurovanie 
500 Prevádzkový rozvod silnoprúdu + MaR 

E.  Projekt organizácie výstavby 
E.1  Plán organizácie výstavby 
E.2  Dopravné zabezpečenie počas výstavby 
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PRÍLOHA E1 
 

Výkaz výmer 
 

Viď prílohu v el. verzii 
  

Viď v Prílohe D1  v el. podobe s názvom priečinku  “Výkaz výmer” excel. súbory 
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PRÍLOHA F1 
 NÁVRH ZMLUVY O DIELO 
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NÁVRH 
ZMLUVA O DIELO č......(doplní sa pri podpise ZoD) 

 
uzatvorená v súlade s ust. §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov na uskutočnenie stavebno montážnych prác  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ 

Názov:     SLOVINTEGRA ENERGY, a.s 
Sídlo:                                                       Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava  

Štatutárny zástupca:  Ing. Daniel Krajniak - člen predstavenstva  
  Ing. Ján Kavec - člen predstavenstva 
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: Ing. Svetozár Krnáč  

Kontaktná osoba vo veciach technických: Ing. Milan Šebesta 

Registrácia:  Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri 
 Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka 
 5972/B.     

IČO:  35 968 486 
IČ DPH:    SK2022104480 
DIČ:     2022104480 
Bankové spojenie:   SLSP, a.s.    
číslo účtu: IBAN   SK2309000000000222617014         
Technický dozor :                                     Ing. Peter Adamec  

 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

 

 

1.2. Zhotoviteľ 

Názov:      ……………………. 
Sídlo: ……………………….  

Štatutárny zástupca:    ……………………….  
Kontaktná osoba vo veciach zmluvných: ……………………….  
Kontaktná osoba vo veciach technických: ................................. 

Registrácia:     …………………………..    
IČO:      ………………………. 
IČ DPH:     ……………………….. 
DIČ:      ……………………….. 
Bankové spojenie:    ……………..    
číslo účtu: IBAN    ……………. 
 

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 

 

(účastníci zmluvy v ďalšom texte zmluvy spoločne aj ako „Zmluvné strany“) 

 

Článok II. 

Úvodné ustanovenia 

2.1. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na zákazku: „Rekonštrukcia časti distribučného 
systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. Bratislava, prevádzka 
Levice”– stavebné práce v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek bez využitia 
elektronického trhoviska podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“). 
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2.2. Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii predmetu diela 
zastupovať technický dozor: Ing Peter Adamec a osoba oprávnená konať vo veciach 
technických: Ing. Milan Šebesta. Technický dozor (ďalej len „dozor“) bude oprávnený vydávať 
záväzné pokyny (ďalej len „pokyny“) v mene Objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre 
realizáciu diela. 

 

Článok III. 

Predmet Zmluvy o dielo 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa kompletnú a úplnú realizáciu stavby: 

„Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY, 

a.s. Bratislava, prevádzka Levice”, pozostávajúceho z: 

 

Stavba č.1 : „Úprava HVN CVS od CVS po ul. Na Lúkach, Levice“,   

Stavba č.2 : „Úprava HVN CVS - ul. Vajanského, Levice“, 

Stavba č.3 : „Rekonštrukcia okruhu OS 82, Levice“, 

Stavba č.4 : „HVN a KOST pre športoviská (Dom športu a Plaváreň LV)“,  

 

na základe týchto podkladov: 

a) Projektovej dokumentácie (Príloha č. 1) 

b) cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa v Súťažnom výkaze výmer (Príloha č. 4 

– Formulár cenovej ponuky). Cenová špecifikácia prác a dodávok Zhotoviteľa v 

Súťažnom výkaze výmer je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela a aj v 

prípade jej úpravy - t. j. v prípade zmeny množstiev požadovaných prác Objednávateľom 

oproti predmetu zmluvy vykonaných Zhotoviteľom, resp. v prípade zmeny rozsahu 

predmetu Zmluvy o dielo  (ďalej len ZoD), a to podľa jednotkových cien v nej uvedených, 

c) časového Harmonogramu prác (Príloha č. 5), ktorý vypracuje Zhotoviteľ a predloží ho na 

schválenie Objednávateľovi v lehote určenej touto ZoD a v súlade s podmienkami 

určenými v súťažných podkladoch. Rozsah a parametre diela určuje projektová 

dokumentácia, výkaz výmer a ZoD. 

 

3.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto ZoD spadajú 

do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto diela je odborne spôsobilý a je oprávnený 

zhotoviť pre Objednávateľa dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotách stanovených 

touto ZoD a to prostredníctvom zamestnancov, ktorými disponuje v potrebnom počte a 

kvalifikačnej skladbe, alebo prostredníctvom podzhotoviteľov / subdodávateľov, písomne 

odsúhlasených Objednávateľom. 

3.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa so súťažnými podkladmi Verejného obstarávania riadne 

oboznámil a zaväzuje sa dielo zrealizovať pri dodržaní kvalitatívnych a technických 

podmienok určených projektom stavby, výkazom výmer a harmonogramom prác a súhlasí 

so spôsobom financovania diela. 

3.4. V prípade nevyhnutnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje navrhnúť riešenie detailov odlišne ako je v 

projektovej dokumentácii pri dodržaní zmluvnej ceny, Zhotoviteľ takúto úpravu konzultuje s 

Objednávateľom a dozorom a jej uskutočnenie podlieha predchádzajúcemu písomnému 

schváleniu Objednávateľa a dozoru. Kópie dokumentov musia byť jasné a čitateľné. Opravy 

a zmeny uskutočnené v schválenej projektovej dokumentácii sa vyznačia trvanlivým 

spôsobom a to tak, aby bol viditeľný i pôvodný údaj a aby bolo zrejmé, kedy a kto (meno, 

útvar) opravu, či zmenu vykonal.  



 
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. 
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY,  

a.s. Bratislava, prevádzka Levice 

Súťažné podklady                                                                  
 

57 

3.5. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti 

náhrady škody Objednávateľovi, uplatnených sankcií orgánov a organizácií, ktoré počas 

výstavby spôsobí až do dňa riadneho prevzatia diela Objednávateľom a že dielo po ukončení 

a počas plynutia záručnej doby bude spĺňať požadované parametre určené projektovou 

dokumentáciou stavby. 

3.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto ZoD sa podrobne oboznámil s miestom 

realizácie diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie diela, ktoré ovplyvňujú 

alebo môžu ovplyvniť realizáciu diela, a to vrátane technického stavu komunikácií, na ktorých 

sa bude dielo realizovať, geografických a klimatických pomerov, ako aj dopravných a 

komunikačných pomerov. Zhotoviteľ po oboznámení sa so všetkými vlastnosťami miesta 

realizácie diela vyhlasuje, že je schopný dielo za podmienok podľa tejto ZoD riadne a včas 

zhotoviť. 

 

Článok IV.  

Miesto plnenia 

 

4.1. Miestom realizácie predmetu ZoD bude mesto Levice podľa PD. 

4.2. Staveniskom sa pre účely ZoD rozumie priestor vymedzený projektovou dokumentáciou 

príslušnej časti stavby na realizáciu predmetu ZoD odovzdaný Zhotoviteľovi Objednávateľom 

v súlade s touto ZoD (ďalej len Stavenisko v príslušnom gramatickom tvare). Zhotoviteľ sa 

zaväzuje prevziať stavenisko alebo jeho časť do 2 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ZoD. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť Staveniska musí zodpovedať vždy minimálne úseku 

jednej ulice v celej jej dĺžke. 

4.3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Stavenisko sa nachádza v zastavanom území obce a jeho 

súčasťou sú aj cesty I., II. a III. triedy, miestne komunikácie, ktorých prejazdnosť 

a priechodnosť, prípadne uzatvorenie musí byť zabezpečené v zmysle príslušnej projektovej 

dokumentácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu 

obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb. 

4.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde 

môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a zabezpečiť bezpečný pohyb osôb 

vykonávajúcich stavebné práce na Stavenisku. Zhotoviteľ je ďalej povinný prevádzkovať 

Stavenisko tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na Stavenisku a v jeho okolí ako 

aj ochrana životného prostredia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

 

 

Článok V.  

Lehoty plnenia 

 

5.1. Dátum začatia stavebných prác je do 14 dní odo dňa odovzdania staveniska podľa čl. 4.2. 

tejto ZoD. 

5.2. Lehota výstavby celého diela je do 16 mesiacov (od odovzdania staveniska). 

5.3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dozoru na odsúhlasenie podrobný vecný a časový 

Harmonogram prác, najneskôr v deň začatia stavebných prác. Dozor odsúhlasí 

Harmonogram prác alebo vráti Harmonogram prác Zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými 

pripomienkami do 3 dní odo dňa jeho obdržania. Zhotoviteľ je povinný zapracovať prípadné 

pripomienky do 3 dní od ich obdržania a predložiť upravenú verziu Harmonogramu prác na 

konečné odsúhlasenie dozoru. 

5.4. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty 
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a lehotu výstavby na odsúhlasenie dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác 

nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami Zhotoviteľa. Dozor je oprávnený 

odmietnuť schválenie revidovaného Harmonogramu prác. Ak dozor schválenie 

revidovaného Harmonogramu prác neodmietne, revidovaný Harmonogram prác písomne 

odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 7 dní od 

obdržania. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky do 7 dní od ich obdržania a predloží 

upravenú verziu revidovaného Harmonogramu prác dozoru na konečné odsúhlasenie. 

Revidovaný Harmonogram prác sa stáva záväzným podľa tejto ZoD až po jeho písomnom 

schválení Objednávateľom. 

5.5. Dozor odovzdá Zhotoviteľovi najneskôr do 14 dní po podpise ZoD podklady, ktoré môžu byť 

potrebné pre spracovanie Harmonogramu prác Zhotoviteľa, napr. obmedzujúce podmienky 

a požiadavky Objednávateľa v súvislosti s prevádzkou existujúcej infraštruktúry a pod. 

5.6. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s plnením termínov uvedených v platnom Harmonograme 

prác / revidovanom Harmonograme prác, dozor je oprávnený žiadať od Zhotoviteľa 

aktualizáciu Harmonogramu prác / revidovaného Harmonogramu prác a písomné stanovisko 

o prijatých opatreniach, ktoré zaručia, že termíny v zmysle platného Harmonogramu prác / 

revidovaného Harmonogramu prác budú dodržané. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dozoru 

na schválenie takúto aktualizáciu Harmonogramu prác / revidovaného Harmonogramu prác 

a písomné stanovisko podľa tohto odseku do 7 dní od obdržania jeho žiadosti. 

5.7. V prípade, ak Zhotoviteľ nemôže realizovať dielo z dôvodov vyššej moci (najmä prírodnej 

katastrofy a pod.,) je povinný takéto skutočnosti oznámiť Objednávateľovi najneskôr do 3 

dní, keď sa o takejto skutočnosti dozvedel a o dobu trvania týchto dôvodov sa posúvajú 

termíny určené v harmonograme prác. Ak takéto skutočnosti Zhotoviteľ Objednávateľovi 

neoznámi, neprihliada sa na ne. 

5.8. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác vo výške  

10% zo zmluvnej ceny diela  celkom s DPH podľa čl. 6.1. ZoD do 14 dní odo dňa doručenia 

oznámenia o dátume začatia prác podľa čl. 5.1. ZoD, pričom kópiu zašle dozoru. 

Poskytnutie bankovej zábezpeky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a 

nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Záruka 

musí byť poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej 

banky v Slovenskej republike. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že 

neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí Objednávateľa 

uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška 

neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako zábezpeku na vykonanie prác 

v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo ZoD a všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Banku, ktorá poskytne bankovú záruku a obsah záručnej 

listiny, musí vopred schváliť Objednávateľ. 

5.9. Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby zábezpeka na vykonanie prác bola platná, účinná a 

vymáhateľná, kým dozor nevydá protokol o vyhotovení diela. 

 

 

Článok VI.  

Cena a platby 

 

6.1. Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

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

zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu 

cenu platnú počas celej doby platnosti tejto ZoD. V cene sú zahrnuté aj náklady na 

prevádzku a údržbu Staveniska, zriadenie a odstránenie zariadenia Staveniska, dopravné 



 
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. 
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY,  

a.s. Bratislava, prevádzka Levice 

Súťažné podklady                                                                  
 

59 

značenie počas realizácie, poplatky mestu za zabratie verejného priestranstva a všetky 

náklady súvisiace s realizáciou, odovzdávaním  a financovaním diela. 

 

Zmluvná cena diela celkom bez DPH (EUR) .............................. € 

 

Slovom: ...........eur a ..................eurocentov 

 

K uvedeným cenám bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. 

6.2. Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe Zhotoviteľom 

oceneného výkazu výmer predloženého vo verejnej súťaži (ďalej len „Súťažný výkaz výmer“) 

a na podklade projektovej dokumentácie a ostatných podmienok stanovených vo verejnom 

obstarávaní. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela, t.j. práca, 

materiál, dopravné náklady, skladné, dokumentáciu skutočného vyhotovenia, atesty, revízne 

správy, merania, protokoly, návody na obsluhu, vrátane všetkých ďalších dokladov, ktoré sú 

potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu ZoD, 

tak aby dielo bolo pripravené na protokolárne odovzdanie a užívania schopné. Jednotkové 

ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny 

sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace náklady a výdavky  

za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované. 

6.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe 

projektovej dokumentácie a súťažných podkladov. Zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a 

tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny z dôvodu 

chýbajúcich položiek alebo chybného výpočtu výmery z projektovej dokumentácie. 

6.4. Zhotoviteľ sa preukáže uzatvorenou poistkou na vykonané práce vrátane prác svojich 

subdodávateľov vo výške min. zmluvnej ceny diela vrátane DPH. 

6.5. Zhotoviteľ znáša na svoje náklady: 

- prípadné dočasné dopravné značenie vrátane odsúhlasenia ODI OR PZ, 

- čistenie komunikácií dotknutých stavbou, 

- uloženie odpadu, ktorý je výsledkom jeho činnosti na skládku a doklady o uložení odpadu 

na skládku, 

- požiarna ochrana a bezpečnosť práce 

6.6. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného 

charakteru alebo prác navyše oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť 

zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené dodatkom k tejto ZoD v súlade s 

o zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

6.7. Práce a dodávky navyše sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať na základe 

písomného dodatku k tejto ZoD, podpísanom štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných 

strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác navyše a 

odpočet nerealizovaných prác a dodávok. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na 

základe objednávky, resp. odsúhlasenia prác navyše dozorom Objednávateľa. Pre vznik 

nároku Zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť dodatok k tejto ZoD. Pre 

oceňovanie prác navyše ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné 

jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa v predloženom 

Súťažnom výkaze výmer. V prípade prác a dodávok navyše, pri ktorých nie je možné stanoviť 

cenu na základe jednotkových cien podľa cenovej špecifikácie Súťažného výkazu výmer 

bude cena týchto prác určená dohodou zmluvných strán. 

6.8. Práce navyše môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k tejto ZoD výlučne v prípade, 

ak: 

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko 
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ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom ZoD, 

b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil Zhotoviteľ a 

takéto práce súvisia s predmetom ZoD. 

c) budú v súlade so zákom o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

6.9. Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 

odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ 

neuhradí a Zhotoviteľ ich na výzvu Objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že 

ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 

6.10. Cenu diela dohodnutú v ZoD bude možné po dohode s Objednávateľom meniť len vo 

výnimočných prípadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou všeobecne 

záväzným právnym predpisom a to písomným dodatkom k ZoD, v rozsahu ešte 

nevykonaných a nevyfakturovaných prác. 

6.11. Preddavky, ani zálohy na realizáciu diela sa nebudú poskytovať. Objednávateľ  súhlasí 

s priebežnou fakturáciou vykonaných prác spravidla ku koncu kalendárneho štvrťroka. 

Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia na korešpondenčnú adresu Objednávateľa. 

Zhotoviteľ po ukončení, odovzdaní a prevzatí prác na základe zisťovacích protokolov a 

dozorom písomne odsúhlaseného súpisu vykonaných prác, doručí Objednávateľovi 

„faktúru”, ktorá musí mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade s 

cenami uvedenými v Súťažnom výkaze výmer. Uznanie konečnej faktúry Objednávateľom 

po celkovom ukončení diela vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. 

6.12. Každá faktúra musí byť zostavená prehľadne podľa príslušnej časti Staveniska, pričom 

sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade so Súťažným výkazom 

výmer. Súčasťou faktúry je rozpis realizovaných položiek Súťažného výkazu výmer, 

fotodokumentácia, výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu 

práce. 

6.13. Rozsah vykonaných prác podľa Súťažného výkazu výmer svojím podpisom schváli dozor. 

6.14. Cena diela je splatná na základe   vystavených  faktúr ku kocu kalendárneho štvrťroka 

(okrem poslednej faktúry, ktorá bude so zdaniteľným plnením ku dňu dokončenia a prebratia 

diela) po protokolárnom odovzdaní stavebných prác. Za zaplatenie faktúry sa považuje 

pripísanie čiastky na účet Zhotoviteľa. 

6.15. Každú faktúru je Zhotoviteľ povinný vystaviť v 6-tich origináloch a musí obsahovať všetky 

náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi  najmä: 

• obchodné mená Objednávateľa a Zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, 

prípadne prevádzkarne, IČO, IČ DPH; 

• poradové číslo faktúry; 

• názov stavby; 

• číslo ZoD (dodatku k ZoD); 

• dátum dodania tovaru alebo služby; 

• dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti; 

• základ dane, jednotkovú cenu bez DPH; 

• sadzbu DPH; sumu DPH spolu a cenu s DPH; 

• bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená; 

• ITMS kód projektu 

• odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

6.16. Prílohou každej faktúry bude: 

a) súpis vykonaných prác podľa Súťažného výkazu výmer (Príloha č. 4 Formulár cenovej 

ponuky) podpísaný Zhotoviteľom, dozorom, 

b) fotografie dokumentujúce postup výstavby, 

c) doklady o výsledkoch predpísaných a úspešne vykonaných skúšok. 
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d) doklady o nakladaní s odpadmi. 

6.17. V prípade, že faktúra nebude mať všetky náležitosti a súčasti vyžadované ZoD, bude sa 

faktúra považovať za neúplnú a Objednávateľ alebo dozor je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi 

na doplnenie alebo prepracovanie. Odo dňa doručenia opravenej faktúry začne odznovu 

plynúť lehota jej splatnosti. 

 

 

Článok  VII.  

Realizácia diela 

 

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet ZoD vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 

pri dodržaní kvalitatívnych, technických a technologických podmienok stanovených v 

projektovej dokumentácii, súťažných podkladoch a v ZoD vrátane jej príloh a dodatkov a v 

zmysle platných právnych predpisov, STN a EN, a to v súlade s cenovou ponukou 

predloženou vo verejnom obstarávaní. 

7.2. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované 

certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Materiály, stavebné diely a výrobky 

zabezpečované Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať 

zmluvným a požadovaným skúškam, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady odstrániť a 

nahradiť bezchybnými, inak zodpovedá za vzniknuté škody. V prípade, ak Zhotoviteľ takéto 

materiály, stavebné diely a výrobky nenahradí, a to ani v dodatočnej lehote určenej 

Objednávateľom, takéto konanie je dôvodom na uplatnenie zmluvných pokút dohodnutých 

v čl. XII. ods. 2 ZoD, ako aj na odstúpenie od ZoD zo strany Objednávateľa. 

7.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky vykonané úkony na Stavenisku, vrátane všetkých 

stavebných postupov a za celé zhotovované dielo. Zhotoviteľ je povinný, kedykoľvek ho o to 

dozor požiada, predložiť podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje použiť za 

účelom vyhotovenia diela. 

7.4. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje 

výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie dozoru po 

predchádzajúcom písomnom schválení Objednávateľa vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s 

príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom. 

7.5. Ak dozor bude vyžadovať doplnenie alebo bude vyžadovať ďalšiu dokumentáciu od 

Zhotoviteľa, Zhotoviteľ ju bez odkladu na vlastné náklady vypracuje. 

7.6. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa a dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, 

ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred písomne vyzve Objednávateľa 

a dozor, že časť diela bude zakrývať. Dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je 

povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri 

dodatočnom odkrytí zistí, že vykonané práce boli vadné, nesie náklady dodatočného odkrytia 

Zhotoviteľ. Zhotoviteľ však v každom prípade vyhotoví fotodokumentáciu zakrývaných častí 

diela. 

7.7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele a materiáloch až do dňa 

riadneho odovzdania predmetu ZoD alebo príslušnej časti Zhotoviteľom a prevzatia 

predmetu ZoD alebo príslušnej časti Objednávateľom podľa čl. IX. ZoD. Skutočnosť, že 

Objednávateľ alebo dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, 

nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie 

potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu ZoD. 

7.8. Pred začatím realizácie predmetu ZoD a v súvislosti s odovzdaním Staveniska, resp. i počas 
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realizácie diela je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam a fotodokumentáciu rozvodov, 

káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj okolitých stavieb, ktorú odovzdá 

Objednávateľovi. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred 

začatím prác na stavbe, platí za rozhodujúce stanovisko Objednávateľa. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom Stavenisku a prístupových komunikáciách udržiavať 

čistotu a priebežne odstraňovať nečistoty vzniknuté výkonom jeho prác. 

7.10.  Všetky práce potrebné pre vyhotovenie a dokončenie diela a odstránenie prípadných vád 

diela musí Zhotoviteľ vykonávať tak, aby nezasahovali neprimerane alebo nevhodne do: 

- prístupov, možností užívania a údržby verejných alebo súkromných komunikácií a 

chodníkov k nehnuteľnostiam / pozemkom, nezávisle na tom, či sú vo vlastníctve 

Objednávateľa alebo inej osoby. 

7.11. Škody spôsobené realizáciou predmetného diela aj nad rozsah Staveniska a vzniknuté 

na ostatnom majetku Objednávateľa alebo na majetku tretích osôb je Zhotoviteľ povinný 

odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu bezodkladne (v závislosti od 

rozsahu spôsobenej škody). V opačnom prípade je Objednávateľ oprávnený tieto škody 

odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 

7.12. Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutí 

na zvláštne užívanie komunikácií (rozkopávkové povolenie a pod.) za ich riadne a včasné 

obstaranie a plnenie zodpovedá na vlastné náklady Zhotoviteľ. 

7.13. Ak v súvislosti so začatím prác na Stavenisku bude potrebné umiestniť, alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách je povinný obstarať ich na 

vlastné náklady Zhotoviteľ, ktorý zodpovedá i za ich umiestnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje na 

vlastné náklady zabezpečiť a so súhlasom Objednávateľa umiestniť informačné tabule pre 

verejnosť s aktuálnymi údajmi o konkrétnych dopravných a iných obmedzeniach súvisiacich 

so stavebnými prácami podľa tejto ZoD, o predpokladanom čase trvania týchto obmedzení 

a o možných spôsoboch vyhnutia sa predmetným obmedzeniam (obchádzka). 

7.14. Zhotoviteľ je povinný používať všetky primerané prostriedky k tomu, aby nedošlo k 

poškodeniu ciest a mostov umožňujúcich spojenie so Staveniskom alebo vedúcim k 

Stavenisku stavebnými strojmi a dopravnými prostriedkami Zhotoviteľa alebo ktorýmkoľvek 

z jeho podzhotoviteľov. Vzniknuté vady a poškodenia je Zhotoviteľ povinný bezodkladne 

odstrániť na vlastné náklady uvedením do pôvodného stavu. V opačnom prípade je 

Objednávateľ oprávnený tieto závady a poškodenia odstrániť na náklady Zhotoviteľa. 
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7.15. Zhotoviteľ do 4 dní od uzatvorenia ZoD poverí trvalým riadením prác na Stavenisku 

Stavbyvedúceho, s kvalifikáciou v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky. Všetci 

stavbyvedúci Zhotoviteľa musia mať oprávnenie na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona 

č. 138/1992 zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v 

znení neskorších predpisoví alebo ekvivalentný doklad. Požiadavky a podmienky na 

stavbyvedúcich a ich kvalifikáciu sú uvedené v podmienkach účasti pre : Min.1 osoba : 

Stavbyvedúci (SV) z kategórie : Inžinierske stavby- potrubné, energetické a iné líniové stavby 

(zahŕňajúce rozvody tepla) , min.1 osoba : Stavbyvedúci z kategórie: Technické, 

technologické a energetické vybavenie stavieb -vykurovanie , min.1 osoba : Stavbyvedúci z 

kategórie: Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb -elektrotechnické 

zariadenia. 

7.16. Vlastníkom pôvodnej sústavy rozvodov tepla, na ktorej budú prebiehať stavebné práce 

je Objednávateľ. Vlastníkom zhotovovaného diela resp. jeho časti je až do momentu 

ukončenia preberacieho konania Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele 

znáša Zhotoviteľ od prevzatia staveniska až do dňa podpisu preberacieho protokolu 

Objednávateľom. Podpisom preberacieho protokolu prechádza vlastníctvo zhotoveného 

diela na Objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje minimálne počas doby splácania diela 

mať dielo poistené v rámci svojho majetku. Zároveň sa Objednávateľ zaväzuje až do doby 

splatenia celkovej ceny diela s DPH podľa čl. 6.1. tejto ZoD, že dielo neprevedie do 

vlastníctva tretej osoby. 

 

Článok  VIII.  

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

8.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko 

prevziať v termínoch určených v čl. 4.2 tejto ZoD. 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti 

krádežiam, za vhodné označenie výstražnými tabuľami ako aj za škody vzniknuté 

porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

8.3. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť 

povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich 

prípadné porušenie a vzniknutú škodu. Taktiež je povinný udržiavať na komunikáciách 

čistotu a poriadok, v prípade ak túto svoju povinnosť nesplní ani po výzve Objednávateľa, 

má právo túto povinnosť splniť Objednávateľ prostredníctvom tretej osoby na náklady 

Zhotoviteľa. 

8.4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 

zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, 

ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. 

8.5. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník od prevzatia staveniska až do protokolárneho 

odovzdania stavby, v ktorom zaznamená okrem iného práce a dodávky, ktoré vykonáva. 

Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník 

bude uložený u Stavbyvedúceho Zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej 

oprávnený robiť zápisy zástupca Objednávateľa - dozor. Cestou stavebného denníka nie je 

možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela. 

8.6. Zmluvné strany považujú stavebný denník za podstatný dokument stavby, z tohto dôvodu 

vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež 

vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného 

denníka na zápisy Zhotoviteľa. 

8.7. Zhotoviteľ je povinný predložiť dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, 
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vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v 

projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, 

výrobkov a vybavenia. 

8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj 

vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez 

ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími 

osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, 

alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do 

pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je 

Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom. 

8.9. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také 

vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných 

STN, EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom 

stavby, a musia byť doložené certifikátmi. 

8.10. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné 

skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN. Materiály a stavebné 

časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné 

náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného diela. 

8.11. Zhotoviteľ je povinný si zabezpečiť na vlastné náklady všetky povolenia, súhlasy, 

stanoviská a iné potrebné dokumenty, ktoré sú potrebné k realizácii prác (napr. súhlas k 

výrubu stromov, súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, súhlas s prácami v ochranných 

pásmach, rozkopávkové povolenia, povolenia k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií 

a pod.) v zmysle a rozsahu zmluvnej dokumentácie vrátane všetkých poplatkov, nákladov 

spojených s uvedenými úkonmi a prípadných pokút za nedodržanie termínov a podmienok 

tam uvedených. 

8.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady vypracovať Plán zabezpečenia kvality a Plán 

kontroly kvality, ktorý spĺňa požiadavky série noriem ISO 9000, dodržiavať a aktualizovať 

ich po celý čas realizácie prác. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby všetci jeho 

podzhotovitelia / subdodávatelia a dodávatelia vyhovovali požiadavkám zriadeného Plánu 

zabezpečenia kvality a Plánu kontroly kvality. 

8.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne 

podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, 

bez ohľadu na to, či sú v tejto ZoD uvedené alebo nie sú. 

8.14. Zhoviteľ predloží Objednávateľovi stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) platné 

najneskôr odo dňa prevzatia staveniska, pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na 

sumu zodpovedajúcu cene diela podľa Zmluvy o dielo a poistenie zodpovednosti za škody, 

ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol Objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré 

by mohli spôsobiť Objednávateľovi tretie osoby (nielen subdodávatelia Zhotoviteľa) na 

sumu zodpovedajúcu minimálne 25 % ceny za dielo. Poistenie musí trvať po celú dobu 

zhotovovania diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce 

uzatvorenie poistenia najneskôr v deň odovzdania staveniska. Zhotoviteľ je povinný 

písomne oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní 

od jej vzniku a o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti. 

8.15. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý 

vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a 

je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi. 

8.16. Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za 

ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a 

dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, 
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alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom 

stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa. 

8.17. V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach 

zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým 

vzniknuté náklady pôvodcovi škôd. 

8.18. Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ 

uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 

2 (dvoch) pracovných dní. 

8.19. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z dôvodov prekážok na odovzdanom pracovisku 

pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi 

Objednávateľovi. 

8.20. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné 

normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej 

republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas 

predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná 

mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana 

zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora 

energie, za čo zodpovedá. 

8.21. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v 

súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený 

požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre - daňovom doklade za obdobie, v 

ktorom bol zistený nedostatok, 50 EUR za každého pracovníka a každý nedostatok. Tým 

nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

8.22. Dozor Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 

Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v 

prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale 

zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má 

Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,00 

Eur za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. Tým nie je 

dotknutý nárok na náhradu škody. V prípade, že pracovníci Zhotoviteľa počas, resp. po 

pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá 

medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený 

požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,00 Eur za každé 

zistenie. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

8.23. Dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak 

zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, a ak je ohrozená bezpečnosť 

uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané 

v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 

8.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené 

firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci 

staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Óbjednávateľa 

právo vykázať zo stavby. 

8.25.  Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, 

s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa. 

8.26. Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho 

na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 

dní od podpísania preberacieho protokolu, resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od ZoD. Ak 

Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, 

Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na 
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náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Eur a to za každý aj začatý deň 

omeškania s vyprataním Staveniska. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

8.27. Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto ZoD pripadne na 

sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa 

povinnosť na predchádzajúci pracovný deň. 

8.28. Zhotoviteľ môže pri plnení predmetu zmluvy mať subdodávateľa, pričom je povinný dodržať 

ustanovenia bodov 8.32 až 8.36 tejto Zmluvy.  

8.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umiestnenie prevádzkárne počas trvania ZoD a organizácia 

Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov zabezpečí efektívne plnenie požiadaviek a potrieb 

Objednávateľa podľa ZoD, a ich zmena bude možná len v prípade, ak nebude mať 

nepriaznivý dopad na tieto požiadavky alebo potreby. 

8.30. Zhotoviteľ predloží elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu prílohy 

Formulár cenovej ponuky ku dňu podpisu tejto ZoD, ako aj má povinnosť predkladať v 

elektronickej verzii (formát MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej 

dôjde počas realizácie predmetu ZoD. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú 

úroveň položiek, t. j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz - výmer. 

8.31. Zhotoviteľ predloží ku dňu podpisu ZoD aj: 

- doklady preukazujúce uzatvorenie poistenia podľa čl. 8.14 tejto zmluvy. 

8.32. Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ zabezpečí kvalifikovaných pracovníkov, ktorí musia spĺňať 

kvalifikáciu  v zmysle platných vyhlášok a predpisov týkajúcich sa realizácie predmetu diela 

(najmä : Oprávnenie na opravu a údržbu, rekonštrukciu a montáž elektrických zariadení, 

Oprávnenie na montáž a opravu oceľových konštrukcií, Oprávnenie na montáž a opravu 

potrubných systémov a ostatných strojno – technologických zariadení , Montáž a oprava 

vyhradených technických zariadení tlakových, Certifikát spoločnosti ohľadne zvárania 

taviacou elektródou v aktívnom plyne, Certifikát od výrobcu predizolovaných potrubí 

o zaškolení ohľadne montáže predizolovaných potrubí. 

Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi ku dňu podpisu ZoD doklady osvedčení preukazujúce 

splnenie uvedenej požiadavky vo forme originálov alebo osvedčených kópií alebo 

ekvivalentný doklad. 

8.33. Zhotoviteľ  ku dňu uzavretia ZoD predloží Objednávateľovi zoznam navrhovaných 

subdodávateľov s uvedením údajov o všetkých známych subdodávateľoch a údajov o 

osobách oprávnených konať za navrhovaných subdodávateľov v rozsahu obchodný názov 

a formu spoločnosti, finančný objem subdodávky, adresa, IČO, telefonický a mailový 

kontakt na oprávnenú osobu subdodávateľa. Uvedený zoznam bude tvoriť  prílohou č. 9 

ZoD. 

8.34. V prípade akejkoľvek zmeny údajov o navrhovaných subdodávateľoch podľa bodu 33. 

alebo v prípade zmeny navrhovaných subdodávateľov Zhotoviteľ túto zmenu oznámi 

Objednávateľovi doručením nového Zoznamu navrhovaných subdodávateľov 

Objednávateľovi bezodkladne ako sa o zmene dozvie. 

8.35. Objednávateľ vyžaduje, aby navrhovaní subdodávatelia spĺňali podmienky účasti osobného 

postavenia a neexistovali u nich dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a 

ods. 7 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má 

subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa sa táto požiadavka vzťahuje aj na 

nového subdodávateľa. 

8.36. Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky podľa bodu 8.35. Objednávateľ písomne 

požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do 

5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa predošlej vety. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-40.odsek-6.pismeno-a
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-40.odsek-7
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Článok IX.  

Odovzdanie a preberanie diela 

9.1. Preberacie konanie zvoláva Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. 

Objednávateľ musí obdržať písomnú žiadosť od Zhotoviteľa najmenej 14 dní pred 

požadovaným termínom začatia preberacieho konania. 

9.2. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi dielo po častiach. Predpokladaný termín odovzdania 

jednotlivých častí diela uvedie Zhotoviteľ v Harmonograme prác v súlade s lehotami 

určenými v ods. 2 a 3 čl. v ZoD. 

9.3. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní diela odovzdať Objednávateľovi: 

- 3x úplnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela opatrenú pečiatkou 

Zhotoviteľa; 

- zoznam zmien oproti schválenej projektovej dokumentácii odsúhlasené dozorom s 

ich stručným odôvodnením; 

- kladné revízne správy všetkých elektrotechnických zariadení; 

- kópiu stavebného denníka; 

- zoznam odborných skúšok vyhradených technických zariadení podľa Vyhlášky 

MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., vrátane protokolov o ich úspešnom vykonaní; 

- doklady vyžadované podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení; 

- dokumentáciu z individuálnych, garančných, komplexných skúšok a vykurovacej 

skúšky teplotechnických zariadení a protokoly o ich  úspešnom vykonaní; 

- dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a 

stavebných dodávok (atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti, zariadení a 

materiálov podľa STN, protokoly o vykonaní skúšok, apod.); 

- dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností elektrozariadení (atesty, 

certifikáty, protokoly o určení vonkajších vplyvov podľa STN, protokoly o nastavení 

ochrán, protokoly o vykonaní skúšok, východzie revízne správy podľa STN, 

prehlásenie o zhode, že výrobky, ktoré sú zabudované do stavby spĺňajú požiadavky 

technických predpisov a špecifikácií); 

Príslušné prílohy sa predložia podľa súvislosti k jednotlivým častiam diela pri 

preberaní danej časti diela. 

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania. 

9.4. O odovzdaní a prevzatí odovzdávanej časti diela v prípade súhlasu Objednávateľa s 

odovzdávaním diela po častiach sa spíše Protokol o prevzatí časti diela, ktorý musí 

obsahovať minimálne tieto náležitosti: 

a) označenie odovzdávanej časti uvedených v ohlásení a v projektovej dokumentácii 

stavby; 

b) zoznam osôb zúčastnených na prevzatí odovzdávanej časti, pričom povinne sa 

predpisuje uviesť minimálne Stavbyvedúceho zhotoviteľa, dozor; 

c) záznam priebehu funkčných skúšok diela alebo odovzdávanej časti vrátane 

vyhodnotenia týchto skúšok; 

d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa odovzdávanej časti; 

e) súpis prípadných vád a nedorobkov a lehoty na ich odstránenie; 

f) miesto a čas preberacieho konania; 

g) podpisy zúčastnených osôb. 

9.5. Pokiaľ sa dielo bude so súhlasom Objednávateľa odovzdávať po častiach, súčasťou 
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posledného preberacieho konania budú čiastkové preberacie skúšky odovzdávanej časti a 

komplexné prevádzkové skúšky predmetu ZoD ako celku. 

9.6. Preberací protokol diela bude okrem náležitostí uvedených v čl. 9.5 ZoD, obsahovať aj 

vyhlásenie, že dňom ukončenia preberacieho konania začína plynúť záručná doba v zmysle 

čl. X.  ZoD. V preberacom protokole sa uvedie dátum začatia a ukončenia záručnej doby. 

V prípade, že predmet ZoD nesplní všetky parametre uvedené v súťažných podkladoch a 

v ZoD, Objednávateľ predmet ZoD neprevezme a Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady 

odstrániť všetky vady, nedorobky a nedostatky zistené alebo vyplývajúce zo skúšok, a to 

najneskôr ku dňu ukončenia preberacieho konania. 

9.7. Záväzok Zhotoviteľa podľa ZoD sa považuje za splnený okamihom ukončenia preberacieho 

konania, pričom preberacie konanie sa považuje za ukončené podpísaním odovzdávacieho 

a preberacieho protokolu podľa ZoD obidvomi zmluvnými stranami. Objednávateľ dielo 

prevezme po zrealizovaní a kladom výsledku predpísaných skúšok.  

 

Článok X.  

Záruky za dielo 

10.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet ZoD má v dobe ukončenia preberacieho konania 

požadované vlastnosti spĺňajúce projektované technické a ekonomické parametre, že 

zodpovedá technickým normám a predpisom Slovenskej republiky, resp. ktorými je 

Slovenská republika viazaná a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 

schopnosť jeho používania. 

10.2. Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov v stavebnej 

časti a minimálne 60 mesiacov v technologickej časti od ukončenia preberacieho konania. 

Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v 

sprievodných dokladoch. 

10.3. Zhotoviteľ poskytuje záruku na montážne práce potrubného systému min. 24 mesiacov od 

odovzdania diela a na stavebné práce minimálne 5 rokov od odovzdania diela. 

 

10.4. Pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní 

predmetu ZoD začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa 

považujú za prebraté dňom ukončenia preberacieho konania.   

 

 

Článok XI. 

Zodpovednosť za vady 

11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, rovnako ako aj za nedodržanie technických 

parametrov, ktoré má dielo v čase odovzdania vrátane skrytých vád a za všetky vady 

vzniknuté počas záručnej doby. Ak Objednávateľ reklamuje u Zhotoviteľa vady 

zhotoveného diela v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného 

odkladu bezplatne. 

11.2. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil alebo 

čo ich mohol zistiť. 

11.3. Od okamihu uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vady až do času riadneho 

odstránenia reklamovanej vady záručná doba neplynie. Na opravované časti diela v 

záručnej dobe sa stanovuje záručná doba minimálne 5 rokov v stavebnej časti a na 24 

mesiacov v technologickej časti. Záručná doba však neskončí skôr ako mala pôvodne 

uplynúť. 
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11.4. Objednávateľ v oznámení vád popíše vadu a určí Zhotoviteľovi primeranú lehotu na 

odstránenie vady. Ak lehotu neurčí, Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na práce súvisiace 

s odstránením vady do 8 hodín a odstrániť vadu bezodkladne. V lehote na odstránenie 

vady je Zhotoviteľ povinný odstrániť vady, ako aj nahradiť vzniknuté škody spôsobené 

vadou a jej odstraňovaním. Vada sa považuje za odstránenú až okamihom odstránenia 

vady a nahradenia vzniknutých škôd spôsobených vadou a jej odstraňovaním. V prípade, 

ak ide o vadu spôsobujúcu havarijný stav diela alebo vadu, ktorá spôsobila vznik havárie, 

túto je Zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín po jej oznámení Objednávateľom. 

Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o 

vade spôsobujúcej havarijný stav diela alebo o vade, ktorá spôsobila vznik havárie, 

odstrániť vzniknuté škody spôsobené vadou a jej odstraňovaním. V prípade, ak v tejto 

lehote Zhotoviteľ neodstráni vady a škody vzniknuté v dôsledku vady a jej odstraňovania, 

má sa za to, že vada nebola riadne odstránená a Objednávateľ má právo na zmluvnú 

pokutu dohodnutú v čl. XII. ods. 12.2  ZoD. 

11.5. Ak Zhotoviteľ neodstráni niektorú z vád uvedených v oznámení vád v určenej lehote a 

neodstráni ako aj nenahradí vzniknuté škody spôsobené vadou a jej odstraňovaním, 

Objednávateľ je oprávnený odstrániť vadu a vzniknuté škody prostredníctvom odborne 

spôsobilej osoby na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je viazaný jednotkovými cenami v 

Súťažnom výkaze výmer. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom Objednávateľa 

nie sú dotknuté ustanovenia tejto ZoD týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a 

zodpovednosti Zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na 

predmete tejto ZoD. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade má Objednávateľ 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľom vo výške 0,5% z ceny diela vrátane 

DPH. Zároveň má Objednávateľ nárok na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených 

nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia Zhotoviteľa v plnom 

rozsahu. Lehota splatnosti takejto faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia. 

11.6. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť, 

resp. funkčnosť diela, môže Objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek skúšok 

uvedených v ZoD na náklady Zhotoviteľa. Táto požiadavka bude oznámená do 28 dní 

potom, čo bola vada alebo poškodenie odstránené. 

 

 

Článok XII. 

Sankcie a zmluvné pokuty 

12.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto ZoD alebo 

časovom Harmonograme prác alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a 

včasným protokolárnym odovzdaním diela podľa čl. X. tejto ZoD má Objednávateľ právo 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny za dielo s DPH za každý aj 

začatý deň omeškania.  

12.2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov 

oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o 

odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania 

až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav 

je zmluvná pokuta vo výške 500,00 Eur za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho 

odstránenia havarijného stavu. 

12.3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek 

druhu o viac ako 30 dní, vyplývajúceho z tejto ZoD má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania 
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vo výške 0,05% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania. 

12.4. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto ZoD nie je dotknutý nárok zmluvných strán na 
náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty. 

12.5. V prípade porušenia akejkoľvek zmluvnej povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy je zmluvná 
strana oprávnená požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR od zmluvnej strany, ktorá 
dané ustanovenie zmluvy porušila, ak nebola pokuta osobitne stanovená pri danej 
podmienke. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

12.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto ZoD považujú za  
 primerané. 

 
 

Článok XIII. 

Odstúpenie od ZoD 

13.1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto ZoD alebo odobrať 

Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto ZoD a nechať ich realizovať 

tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v Súťažnom 

výkaze výmer (Príloha č. 4) z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa 

považujú za podstatné porušenie ZoD, ak: 

a) Zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a 

začatím prác a dodávok podľa ZoD o viac ako 7 (sedem) dní, 

b) Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade so  ZoD, 

c) Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom Harmonograme 

prác (Príloha č. 5) o viac ako 7 (sedem) dní, 

d) vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je nepravdepodobné, že 

Zhotoviteľ dodrží termíny plnenia podľa ZoD, 

e) bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na 

vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie, 

f) dochádza k zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov 

Zhotoviteľa. 

13.2. V prípade odstúpenia Objednávateľa od ZoD alebo v prípade odobratia časti prác a 

výkonov, tvoriacich predmet ZoD v zmysle ods. 13.1. tohto článku ZoD má Objednávateľ v 

dôsledku podstatného porušenia tejto ZoD Zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 5% z ceny diela s DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a 

preukázateľné zvýšené náklady, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty 

realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov 

Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na 

jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli 

Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku 

odstraňovania vád jeho plnenia. Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok 

Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku 

zmluvnej pokuty. 

13.3. Objednávateľ má právo odstúpiť od ZoD aj z dôvodov uvedených v platnom Obchodnom 

zákonníku. 

13.4. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od ZoD okrem dôvodov uvedených v platnom Obchodnom 

zákonníku aj v prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania o viac ako 60 dní. 

13.5. Ak oprávnená zmluvná strana odstúpi od tejto ZoD a zmluvné strany si pred odstúpením 

od ZoD navzájom poskytli plnenia podľa tejto ZoD, zmluvné strany sa dohodli, že všetky 

práva a záväzky vzniknuté do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od ZoD si navzájom 

vyrovnajú osobitnou dohodou pričom sa zároveň zaväzujú primerane dodržať platobné 



 
SLOVINTEGRA ENERGY, a.s. 
Rekonštrukcia časti distribučného systému tepla spoločnosti SLOVINTEGRA ENERGY,  

a.s. Bratislava, prevádzka Levice 

Súťažné podklady                                                                  
 

71 

podmienky a účel dohodnutý v tejto ZoD.  

13.6. Odstúpením od tejto ZoD zo strany oprávnenej zmluvnej strany nie je dotknuté jej právo na 

uplatnenie si svojich nárokov vyplývajúcich z porušenia ZoD, vrátane jej oprávnenia na 

náhradu prípadnej škody.  

 

 

Článok XIV.   

Záverečné ustanovenia  

14.1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto ZoD je možné urobiť len písomnými 

dohodami vo forme dodatkov k tejto ZoD, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto ZoD je možné odstúpiť alebo ju zrušiť len písomne. 

Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia, resp. 

odstúpenia od tejto ZoD nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou 

poštou). 

14.3. V prípade, ak bude podľa tejto ZoD potrebné doručovať druhej zmluvnej strane akúkoľvek 

písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v čl. I. tejto 

ZoD, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej zmluvnej strane, ktorá 

písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti 

nedoručená, zmluvné strany sa dohodli, že účinky doručenia nastávajú dňom vrátenia 

zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 

14.4. Zhotoviteľ prehlasuje, že: 

- si prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto ZoD so všetkými časťami 

a prílohami a tieto neobmedzene uznal, 

- potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe, 

- na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii 

je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa 

všetkých príslušných STN a EN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite. 

14.5. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto ZoD týkajúce sa vád predmetu plnenia, 

záručnej doby, nárokov Objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, 

nárokov Objednávateľa na náhradu zvýšených nákladov zostávajú v platnosti aj v prípade 

odstúpenia od ZoD ktoroukoľvek zmluvnou stranou ako i v prípade, ak Objednávateľ 

odoberie Zhotoviteľovi časti prác a výkonov podľa tejto ZoD. 

14.6. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku Zhotoviteľa so svojimi 

pohľadávkami voči Zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Zhotoviteľom 

alebo sankcií voči Zhotoviteľovi alebo z iných záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľovi a 

Zhotoviteľ k tomu týmto dáva Objednávateľovi svoj súhlas. 

14.7. Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva, povinnosti a záväzky z tejto ZoD s ňou súvisiace 
na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. V prípade, že 
sa bude jednať o postúpenie pohľadávky vzniknutej podľa ZoD, alebo s ňou súvisiacich na 
banku so sídlom v Slovenskej republike, alebo pobočku zahraničnej banky v Slovenskej 
republike, zhotoviteľ ju môže postúpiť aj bez písomného súhlasu Objednávateľa len 
v prípade, že nový majiteľ pohľadávky bude akceptovať všetky práva a povinnosti bez 
výhradne plynúce z ZoD. O tomto odovzdá vyhlásenie Objednávateľovi pred prevzatím 
pohľadávky.  

14.8. Táto ZoD sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 

súdnych sporov vzniknutých z tejto ZoD alebo v súvislosti touto ZoD je príslušným súdom 

všeobecný súd Objednávateľa. 

14.9. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto ZoD stalo neplatným, táto skutočnosť 
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nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení tejto ZoD. 

14.10. Táto ZoD sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží Objednávateľ a 2 

vyhotovenia Zhotoviteľ. 

14.11. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, 

každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane 

v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne. 

14.12. Súčasťou tejto ZoD sú: 

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia (oddeliteľná súčasť zmluvy) 

Príloha č. 2 -  Technický popis a harmonogram termického predpínania predizolovaných  
horúcovodných potrubí, skúšok zvarov, tlakovej skúšky 
Príloha č. 3 – Osvedčenie konštrukcie – certifikát typu tlakového zariadenia – odovzdávacej 

stanice tepla podľa § 5 odst. 3 Vyhl. č. 508/2009 Z.z. „alebo ekvivalentný“. 

Príloha č. 4 - Formulár cenovej ponuky (Súťažný výkaz výmer - položkový rozpočet) 

Príloha č. 5 - Časový harmonogram postupu realizácie prác 

Príloha č. 6 - Atesty a technická charakteristika (katalógový list alebo prospektový 

materiál ponúkaného tovaru, tech. opis a pod.) ponúkaného typu potrubia a jeho 

komponentov (v súlade s bodom 17.1.3. Súťažných podkladov).  

Príloha č. 7 -  Doklad o preukázaní kompatibility komponentov MaR s dispečérskym 
riadiacim systémom SIE, a.s.. 
Príloha č. 8 – Zoznam navrhovaných subdodávateľov (čl.8.33 ZoD) 

Prílohy č.2-8 sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

14.13. Zmluvné strany vyhlasujú, že ZoD uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v 

tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, ZoD si riadne prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

14.14. Táto ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán.  

 

 

 

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

 

 

OBJEDNÁVATEĽ:                                                ZHOTOVITEĽ: 

 

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

       

 

 


