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         Titl.: 
          
          
 
 
 
 
 
 
Váš list číslo/zo dňa                              Naše číslo                            Vybavuje/linka                                    Vyšná Hutka 
                     Mgr. Nosáľová, 055/685 23 05          24.01.2018 

 

 

 

Vec: Výzva na predkladanie ponúk 

V súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov Vás vyzývame na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na 

zákazku a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.                         

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov:   Obec Vyšná Hutka 

Sídlo:   Vyšná Hutka 

IČO:   00691291 

Telefón:  055/685 23 05 

Fax:   055/672 80 80 

Kontaktná osoba: Agáta Nosáľová, starostka obce      

e-mail:   vysnahutka@gtsi.sk 

 

2. Názov predmetu obstarávania: „Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Vyšná Hutka“ 
 

3. Slovník spoločného obstarávania ( Kód CPV) 
     Hlavný slovník:  50333100-9 Oprava a údržba rozhlasových zariadení 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  10 954,00 EUR bez DPH 
 
5. Zdroj finančných prostriedkov:  

Dielo bude financované z dotačných a vlastných prostriedkov rozpočtu obce. 
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na realizáciu predmetu obstarávania. 

6. Podrobný opis predmetu zákazky 
Predmetom zákazky je: 
Rekonštrukcia obecného rozhlasu - to znamená poskytnutie všetkých potrebných činností, služieb 
a dodávok tovaru súvisiacich s rekonštrukciou obecného rozhlasu v obci v súlade s platnou legislatívou 
vrátane preskúšania, ak je relevantné odovzdania porealizačnej dokumentácie, návodov na obsluhu, 
zaškolenia obsluhy a odovzdania certifikátov od výrobkov.  Obec má zavedený obecný rozhlas typu Tlakové 
reproduktory – 100V , 106 dB v počte 25 kusov. 
Rekonštrukcia zahŕňa nasledujúce činnosti: 

1. demontáž a montáž pôvodných reproduktorov   
2 dodávku, inštaláciu a uvedenie do prevádzky Plánovača 100 V s možnosťou  naprogramovania hlásenia 

cez PC na min. rok vopred, archivácie hlásení, zverejnenie hlásení na webovej stránke obce, hlásenie 

priamo z telefónu, odosielanie SMS a mailov vrátane všetkých súvisiacich činností potrebných na 
bezproblémovú prevádzku zariadenia vrátane zaškolenia min. 2 osôb 

3. Inštalácia a uvedenie do prevádzky Stolového mikrofónu USB, 60Hz-12kHz v počte 2 kusy  
4. Dodávku a montáž samonosných káblov o dĺžke 2 800 m 
5. Dodávka a montáž konzol v počte 50 kusov 
6. Odvoz a likvidácia odpadu 
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Uchádzač zabezpečí preskúšanie zariadení v zmysle platných predpisov vrátane revíznych správ, ak 
to legislatíva vyžaduje. Pri prevzatí a odovzdaní diela aj prípadnú porealizačnú dokumentáciu, návody 
na obsluhu, zaškolenie obsluhy a certifikáty od zabudovaných výrobkov. 
 
Všetky činnosti musia byť prevádzané s odbornou starostlivosťou, odborne spôsobilými osobami, 
bezpečným technickým zabezpečením, za dodržania platnej legislatívy v Slovenskej republike resp. EÚ. 

 
Predložená ponuková cena je nemenná a je cenou konečnou. Obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi 
preddavok. Úhrada faktúry bude až po poskytnutí služby formou bankového prevodu. Splatnosť faktúr 30 
dní od doručenia faktúry. 

 
7.  Obhliadka miesta  dodania predmetu zákazky  

Vzhľadom na to, že na zhotovenie predmetu obstarávania nebola vypracovaná projektová dokumentácia 
verejný obstarávateľ obhliadku odporúča za účelom upresnenia požiadaviek verejného obstarávateľa, 
zoznámenia sa so situáciou v obci a získania všetkých potrebných informácií k zostaveniu kvalitnej ponuky. 
V prípade záujmu o obhliadku je potrebné si termín dohodnúť so starostkou obce.  

 
8.  Požiadavky na cenovú ponuku: 
     Cenu uveďte  v eurách bez DPH a s DPH. Ak nie ste platcom DPH uveďte to v ponuke. 

 
9. Miesto dodania predmetu zákazky:  Obec Vyšná Hutka 
 
10. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie 
 
11. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie 
 
12. Lehota a spôsob predkladania ponúk 
      Lehota na predkladanie ponúk je do 31.01.2018. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude zaradená 

do hodnotenia. 
 

Ponuku je možné doručiť: 
a) poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne v uzatvorenom obale na adresu   

          verejného obstarávateľa: Obecný úrad Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 040 18 Vyšná Hutka 
b) uzatvorené obaly je potrebné označiť heslom: „Súťaž – obecný rozhlas – neotvárať“ ako aj 

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

c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR. 
    Uvedené označenie nám umožní otvorenie ponúk a ich vyhodnotenie transparentne v rovnakom 

termíne a naraz. 
 
13. Obsah ponuky - podmienky účasti 

1. Doklad o oprávnení  dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, v ktorom 
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaných predmetov 
zákazky (doložiť kópiu dokladu) 

2.  Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 1 k Výzve, ktorého prílohou bude ocenený Výkaz výmer - Príloha 
č. 2 

3.  Zmluva o dielo – Prílohe č. 3 k Výzve s vyplneným žltou farbou zvýraznenými políčkami 
 
14.Kritériá na hodnotenie ponúk:   

Kritériom na hodnotenie predložených ponúk bude najnižšia cena za predmet obstarávania s DPH. Na 
základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný obstarávateľ 
uzatvorí zmluvu o dielo v zmysle predloženej cenovej ponuky. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v 
prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a 
doručením ponuky. 

 
15. Viazanosť ponuky: Ponuka musí byť viazaná do 31.5.2018 
 
16. Termín zadania zákazky: predpoklad je február 2018  
 
17. Obchodné podmienky:  

Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo 
na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky, nepodpísať zmluvu o dielo. Úhrada za predmet 
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zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu 
verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarania.  

 
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  

Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. pre výber 
dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117 preto z nej nevyplývajú pre našu organizáciu 
žiadne zmluvné záväzky.  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania a to aj v prípade, že 
verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.  

 Ak sa vo Výzve uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobu, postup, značku, obchodný 
názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením s 
minimálne parametrami vyššie uvedenými ale zároveň kompatibilnými s už stojacím zariadením. Víťazný 
uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi pred podpisom zmluvy Dôkazy preukazujúce 
splnenie minimálnych technických požiadaviek. 

 
19. Osoba určená pre styk s uchádzačmi: 
      Za VO - Ing. Oľga Mikulíková, mobil: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk 

Za technické riešenie – Mgr. Agáta Nosáľová, tel.: 055/685 23 05. 
 
 
 
 
 

. 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Agáta Nosáľová, 
starosta obce 
 
 
 

 
 
 
 

Príloha: č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií 
  č. 2 – Výkaz výmer 
  č. 3 – Zmluva o dielo 
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Príloha č. 1  

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Názov zákazky:   „Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Vyšná Hutka“ 

Verejný obstarávateľ: Obec Vyšná Hutka, Vyšná Hutka 165, 040 18 Vyšná Hutka 

 
Obchodné meno uchádzača: ………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
Bankové spojenie: …………………………………………        Číslo účtu: ……………….……………………… 
. 
IČO: ………………………………………… 
 
DIČ: …………………………………………                               IČ DPH: ………………………………………… 
 
Kontaktná osoba uchádzača: ………………………………………… 
 
Telefón: …………………………………………                         Fax: ………..…………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………… 

 
 

 

Návrh uchádzača 
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:  

 „Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Vyšná Hutka“  

 
Cena za predmet obstarávania v € bez DPH 
 

 

 
Výška sadzby DPH v % 
 

 
20 

 
Výška DPH v € 
 

 

 
Cena za predmet obstarávania v € vrátane DPH 
 

 

 
 

Sme platcami DPH / nie sme platcami DPH  (nehodiace sa preškrtnite) 

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

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

                                                                                                               Podpis 
                                                                                       Meno a priezvisko a tituly štatutárneho 

                                                                                                                    zástupcu uchádzača 
 
 



Obec Vyšná Hutka 

Vyšná Hutka 165,  040 18 Košice- okolie 

„Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Vyšná Hutka“       Stránka 5 z 9 

Príloha č. 3 
 

ZMLUVA O DIELO -  návrh 
 

„Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Vyšná Hutka“ 
Podľa ustanovení § 536 – 565 Obch. zákonníka 

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

I. Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  Obec Vyšná Hutka 
Vyšná Hutka 165, 040 18 Vyšná Hutka 

štatutárny zástupca:  Mgr. Agáta Nosáľová, starostka obce 
zástupca pre rokovanie: 
vo veciach: 
a, zmluvných:   Mgr. Agáta Nosáľová, starostka obce 
b, technických:  Mgr. Agáta Nosáľová, starostka obce 
IČO:    00691291 
DIČ:    2021261385 
Bankové spojenie:  OTP - BANKA 
Číslo účtu:   SK6652000000000008983590 
Tel., fax:   055/685 23 05 

   E-mail:   vysnahutka@gtsi.sk 
 

ďalej len „objednávateľ“ 

 

2. Zhotoviteľ:   ..................................................... 
 
so sídlom:   ..................................................... 
 
Štatutárny zástupca:  ..................................................... 
 
IČO:    ..................................................... 
 
DIČ:    ..................................................... 
   
Bankové spojenie:  ..................................................... 
 
Číslo účtu:   ..................................................... 
 
Registrácia:   ..................................................... 
 
Tel.:    ..................................................... 
 
E-mail:    ..................................................... 

 

ďalej len „zhotoviteľ“ 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu a dohodli si tieto práva a povinnosti: 

 

 

II. Predmet zmluvy a miesto plnenia 

     Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených, vykoná 

pre objednávateľa dielo, ktoré zmluvné strany špecifikujú takto: „Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci 

Vyšná Hutka“ 
Predmetom zákazky je: Rekonštrukcia obecného rozhlasu - to znamená poskytnutie všetkých potrebných 
činností, služieb a dodávok tovaru súvisiacich s rekonštrukciou obecného rozhlasu v obci v súlade s platnou 
legislatívou vrátane preskúšania, ak je relevantné odovzdania porealizačnej dokumentácie, návodov na 
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obsluhu, zaškolenia obsluhy a odovzdania certifikátov od výrobkov. Obec má zavedený obecný rozhlas typu 
Tlakové reproduktory – 100V , 106 dB v počte 25 kusov. 
Rekonštrukcia zahŕňa nasledujúce činnosti: 

1. demontáž a montáž pôvodných reproduktorov   
2 dodávku, inštaláciu a uvedenie do prevádzky Plánovača 100 V s možnosťou  naprogramovania hlásenia 

cez PC na min. rok vopred, archivácie hlásení, zverejnenie hlásení na webovej stránke obce, hlásenie 

priamo z telefónu, odosielanie SMS a mailov vrátane všetkých súvisiacich činností potrebných na 
bezproblémovú prevádzku zariadenia vrátane zaškolenia min. 2 osôb 

3. Inštalácia a uvedenie do prevádzky Stolového mikrofónu USB, 60Hz-12kHz v počte 2 kusy  
4. Dodávku a montáž samonosných káblov o dĺžke 2 800 m 
5. Dodávka a montáž konzol v počte 50 kusov 
6. Odvoz a likvidácia odpadu 
 
Zhotoviteľ zabezpečí preskúšanie zariadení v zmysle platných predpisov vrátane revíznych správ, ak to 
legislatíva vyžaduje. Pri prevzatí a odovzdaní diela aj prípadnú porealizačnú dokumentáciu, návody na 
obsluhu, zaškolenie obsluhy a certifikáty od zabudovaných výrobkov. 
 
Dielo bude vyhotovené v súlade s požiadavkami objednávateľa uvedenými vo Výzve na predloženie 
ponuky zo dňa 22.01.2017. a podľa priloženej ponuky zo dňa ............., ktorá bola vyhlásená ako víťazná 
v procese obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. v platnom znení a znení neskorších 
predpisov. 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní všeobecne 
platných kvalitatívnych a technických podmienok. 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy. 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky činnosti prevádzať s odbornou starostlivosťou, odborne spôsobilými osobami, 

bezpečným technickým zabezpečením, za dodržania platnej legislatívy v Slovenskej republike resp. EÚ. 
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela 

zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom a investorom diela. 
5. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu. 

 
III.  Cena diela 

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. ako 
cena víťazná v uskutočnenom procese obstarávania: 
 
Cena bez DPH: ......................... € 
 
DPH (20 %):      ......................... € 
 
Cena s DPH:     ......................... € 
 
Slovom: ........................................................................................................... 
 

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedené ceny zohľadňujú všetky náklady pre realizáciu dojednaných služieb. 
3. Dohodnutá cena diela zahŕňa všetky činnosti a náklady zhotoviteľa, ktoré sú potrebné k poskytnutiu služieb 

tak, aby dielo bolo užívania schopné, vrátane: 
    -        porealizačnej dokumentácie 
    -        revízií zariadení v zmysle platných predpisov 
    -        poskytnutia návodu na obsluhu objednávateľovi 
    - vlastnej vodovodnej a vertikálnej dopravy, 

- spotrebovanej energie k realizácii diela, 
- vodné a stočné pri realizácii diela, 
- opatrenia bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany počas realizácie, 
- prepravu ubytovanie a zabezpečenie stravovania svojich zamestnancov, 
- colné a dovozné poplatky, 
- odvoz prebytočného materiálu a odpadkov, vrátane poplatkov za skládkovanie, 
- nákladov plynúcich z obmedzených priestorov pracoviska a verejnej dopravy, 
- náklady na stráženie, udržiavanie čistoty, bezprašnosti a poriadku na pracovisku a v súlade 

s Výzvou na predloženie ponuky. 
 5. Cenu uvedenú v bode III ods. 1 je možné zmeniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť 

prerokovaný a schválený objednávateľom a zároveň musí byť v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní. 



Obec Vyšná Hutka 

Vyšná Hutka 165,  040 18 Košice- okolie 

„Rekonštrukcia obecného rozhlasu v obci Vyšná Hutka“       Stránka 7 z 9 

IV. Čas plnenia 

1. Začiatok realizácie: dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a nadobudnutí účinnosti zmluvy 
Koniec realizácie: najneskôr do 28.02.2018 

3.  Neplnenie termínov, ktoré zhotoviteľ po upozornení objednávateľom v primeranej lehote neodstráni, sa bude     
     považovať za podstatné porušenie zmluvy. 
 

V. Platenie diela 

   V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne: 

1. Cena za realizáciu diela bude hradená formou faktúry (daňového dokladu),  ktorú zhotoviteľ doručí 
objednávateľovi  po ukončení a odovzdaní diela a to za dielo skutočne vykonané a prevzaté. Podkladom 
pre vyhotovenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác potvrdený oboma zmluvnými stranami a 
tento súpis bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu faktúry.  

2. Faktúra bude obsahovať potrebné náležitosti daňového dokladu. Jej súčasťou bude súpis vykonaných prác 
a dodávok, podpísaný oboma zmluvnými stranami, originál protokolu o odovzdaní a prevzatí zmluvného 
diela. 

3. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi a po tom, čo objednávateľ obdrží všetky 
potrebné doklady a dokumenty. 

4. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. 
 

VI. Podmienky vykonania diela 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní 

všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky. 
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. 
3. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo za predpokladu splnenia podmienok 

tejto zmluvy objednávateľom. 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so záväznými normami platných v Slovenskej republike. 
5. Za škody vzniknuté haváriou počas zhotovovania diela, ktorá nie je zapríčinená objednávateľom, zodpovedá 

zhotoviteľ. 
6. Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác zabezpečuje 

zhotoviteľ. 
7. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu / tovaru určeného na zhotovenie 

diela, ako aj za zranenie a usmrtenie osôb, ku ktorým dôjde počas alebo v dôsledku vykonávania prác 
v rámci tejto zmluvy o dielo. 

8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a subdodávateľov. 
9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú 

výsledkom jeho činnosti. 
10. Zhotoviteľ nesmie obmedzovať svojimi prácami premávku na verejných komunikáciách a chodníkoch. 
11. Zhotoviteľ diela je povinný vykonávať predmet zmluvy, tak aby neznehodnocoval výkon inej fyzickej alebo 

právnickej osoby a nepoškodzoval jej majetok svojou činnosťou. 
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyčistiť prístupové komunikácie, ak boli znečistené činnosťami  súvisiacimi 

s realizáciou diela. 
13. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať z pracoviska na vlastné náklady všetky 

obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade nesplnenia tejto 
povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať 
zhotoviteľovi z fakturácie. 

14. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela. 
15. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané objednávateľom prevzaté až po jeho úplnom dokončení bez závad 

a nedorobkov. V prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami 
o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady 
a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich 
odstránenia. 

16. Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 
stranami. 

 

VII. Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa na stavbe 
1. Objednávateľ určuje za svojho zástupcu: Mgr. Agáta Nosáľová- starostka obce 
2. Zhotoviteľ určuje za svojho zástupcu: ................................................................................................... 
3. Poverený zástupca objednávateľa zastupuje objednávateľa pri kontrole vykonaných prác, pri ich 

potvrdzovaní, ako i pri preberaní ukončovaného diela. 
4. Poverený zástupca objednávateľa má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonaní prác ako aj 

v prípade ohrozenia života alebo diela, prípadne priľahlého majetku a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať. 
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5. V prípade, že zhotoviteľ odmietne vykonať príkaz povereného zástupcu objednávateľa v určenom termíne, 
objednávateľ je oprávnený zamestnať a zaplatiť iné osoby, aby takýto príkaz vykonali. Všetky z toho 
vyplývajúce náklady musí uhradiť objednávateľovi, alebo ich objednávateľ môže odpočítať z akejkoľvek 
fakturovanej čiastky na ktorú má, alebo bude mať zhotoviteľ nárok. 

6. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal z pracoviska 
zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti, alebo podľa jeho názoru sa chová nesprávne, svojim 
správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác svojich spolupracovníkov alebo iných zúčastnených na 
realizácii diela. Takýto zamestnanec musí byť v čo najkratšej dobe nahradený iným. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť ochranné pracovné prostriedky v súlade s predpismi 
BOZP. 

8. Zástupca objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov 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 danému zamestnancovi zhotoviteľa. 
Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške uvedenej 
v článku XI., ods. 4, za  každý pozitívny výsledok skúšky, alebo odmietnutie sa podrobiť skúške, ako aj 
v prípade, že zamestnanci zhotoviteľa počas, alebo po pracovnej dobe hrubo porušujú pravidlá 
medziľudského správania sa. V prípade zistenia takéhoto stavu je objednávateľ oprávnený požadovať 
odpočet zmluvných pokút vo faktúre. 

9. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenia osôb alebo ich usmrtenie, 
ktoré môže nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia a ako ich dôsledok. 

 
VIII. Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia (OŽP) a ochrana pred 

požiarmi (OPP) 
1. Zhotoviteľ zabezpečí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracovisku 

v súlade s ustanoveniami § 146 a § 147 Zákonníka práce a zodpovedá za jej dodržiavanie po celý čas 
vykonávania prác. Zhotoviteľ pri použití technických zariadení, vyhradených technických zariadení zabezpečí 
ich minimálnu bezpečnostnú úroveň. 

2. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti a prípadné nebezpečia alebo riziká, ktoré by pri jeho 
činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky, bezpečnému stavu technických zariadení a objektov alebo 
k ohrozeniu zdravia a života zamestnanca objednávateľa alebo ďalších osôb. 

3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečie vzniku požiaru, zodpovedá za zabezpečenie 
protipožiarnej bezpečnosti pri týchto činnostiach. 

4. Zhotoviteľ je povinný za to, aby nedošlo k porušeniu povinností, ktoré vyplývajú z právneho poriadku, 
predpisov, nariadení štátnych a miestnych orgánov.  

 
IX. Odovzdanie diela 

1.   Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym dokončením, odovzdaním predmetu diela 
objednávateľovi a odstránením vád a nedorobkov.  

2.   Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne ukončené dielo v súlade s podmienkami uvedenými v tejto 
zmluve. 

3.   Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzatí, riadne a včas, 
t.j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise objednávateľom a investorom diela, v opačnom prípade 
má objednávateľ právo odstrániť vady, nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady 
zhotoviteľa. 

 
X. Záručná doba 

1. Záručná doba začína platiť dňom odovzdania diela alebo jeho časti investorovi diela. Na predmet plnenia 
tejto zmluvy je záručná doba 36 mesiacov. 

2. Ak prevezme investor diela dielo, na ktorom sa objavia počas jeho užívania v čase trvania záručnej doby 
akékoľvek vady, zhotoviteľ je povinný ich bezprostredne odstrániť na svoje náklady v lehote najneskôr 10 dní 
odo dňa uplatnenia reklamácie, kedy musí zhotoviteľ pristúpiť k odstráneniu vád diela. Ak zhotoviteľ 
nepristúpi na odstraňovanie vád v tomto termíne, objednávateľ právo zadať odstránenie vád inému 
zhotoviteľovi. Úhrada nákladov na odstránenie vád bude zhotoviteľovi po ukončení prác vyfakturovaná 
a zhotoviteľ sa zaväzuje fakturovanú sumu objednávateľovi uhradiť do 14 dní od obdržania faktúry. 

3. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynie znovu po odstránení 
vady. 

4. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu 
nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ. 

5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, 
ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom 
dohody zmluvných strán. 
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XI. Zmluvné pokuty 
1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu za omeškanie, ak nedodrží termín dokončenia diela 

v dohodnutom termíne, vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, maximálne 10 % z ceny 
diela. Objednávateľ môže túto sumu odpočítať z faktúry zhotoviteľa. 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v zmluvnom termíne môže zhotoviteľ fakturovať 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

3. Zmluvnú pokutu ako aj nároky na náhradu škody môže objednávateľ odrátať zhotoviteľovi z ním vystavenej 
faktúry 

4. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má 
objednávateľ nárok sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou. 

a) za nepoužívanie osobných ochranných prostriedkov 50 Eur za každého zamestnanca 
a každý zistený nedostatok, 

b) za používanie alkoholických nápojov 50 Eur za každého zamestnanca, 
c) za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez 

platných užívacích osvedčení 50 Eur za každý prípad. 
5. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša zhotoviteľ v plnej výške. 

 
XII. Ostatné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude 
riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

2. V prípade bezdôvodného odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa znáša zhotoviteľ všetky náklady, ktoré 
objednávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, výberom nového dodávateľa a v súvislosti 
s nedodržaním termínu realizácie diela 

3. Obe strany majú nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou 
stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

- konkurzné konanie alebo likvidácia jednej zo zmluvných strán, 
- nedodržanie písomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku voči druhej strane, 
- opakované neplnenie podmienok tejto zmluvy. 

XIII. Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej 
zverejnení.   

2. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. 
3. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak 

budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán, pričom sa tieto dodatky stanú 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 5 dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 
Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala 
súd o rozhodnutie. 

5. Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, má objednávateľ právo na náhradu škody vo výške 
uvedenej v bode III odsek 1 tejto Zmluvy počítanej s DPH, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzkov. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu podpisujú dobrovoľne, nie v tiesni, ani pod nátlakom a pri plnom 
vedomí. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, a že bezvýhradne súhlasia 
so všetkými jej bodmi. 

7. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno 
zhotoviteľ. 

8. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet 
 

Vo Vyšnej Hutke,      V ..............................., 

dňa: .........................      dňa: ......................... 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa 

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

Mgr. Agáta Nosáľová,       
starostka obce            štatutárny zástupca 

 


