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Záujemcom o zákazku    
na stavebné práce 
 
                        
 
      
                                                                   Vybavuje                          Štiavnické Bane 
                                                                   Mgr. Božena Bačíková     08. 08. 2016 
                                                                   0903 525 023 
 
 
Výzva na súťaž – stavebné práce pre Obec Štiavnické Bane 
 
 
V prípade Vášho záujmu si dovoľujeme  vyzvať Vás  na predloženie súťažnej  
ponuky v súvislosti so zadávaním zákazky na  stavebné práce s názvom 
Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella, objekt SO–04 
suterénny priestor. 
 
Proces zadávania zákazky s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ zabezpečuje 
podľa § 117  zákona  NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
 
1 IDENTIFIKÁCIA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVATEĽA 
 
Názov organizácie: Obec Štiavnické Bane                          
Adresa: Štiavnické Bane 1, 969 81  Štiavnické Bane 
v zastúpení: Stanislavom Neuschlom, starostom obce 
IČO: 00321028                                                              
IBAN:   SK94560000001418781021                                                                                      
Kontaktné osoby:     
Mgr. Božena Bačíková – za proces verejného obstarávania 
Obchodný názov: Mgr. Božena Bačíková – OBSTARÁVANIE 
IČO: 41626133 
Sídlo:  J. Straku 11/6, 969 01 B. Štiavnica 
e-mail: bozena.bacikova@gmail.com       telefón: 0903 525 023    
Stanislav Neuschl  - starosta obce 
Telefón:  045/692 91 17         Fax:  045/692 92 62           
 e-mail: starosta@stiavnickebane.com 
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2  PREDMET  ZÁKAZKY 
     
Predmetom  zákazky sú  stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu 

výmer od Ing. Petra Ivaniča, autorizovaného stavebného inžiniera 2203*A*4-1.   
 
Stavba  predpokladá práce a dodávky, ktoré sú presne vyšpecifikované v projektovej 
dokumentácii, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na súťaž.  
 
Projektová dokumentácia  obsahuje podrobný opis predmetu zákazky a  je členená 
na časti:  
 
A. Sprievodná správa (3 s) 
B. Súhrnná technická správa (4 s) 
Statická správa (3 s + 3 výkresy) 
Výkresová časť: A1 – architektúra (situácia) 
                           A2 – architektúra (pôdorys, pohľad západný) 
                           A3 – architektúra (skladba podláh) 
                           A4 – architektúra (výpis zámočníckych konštrukcií) 
                           A5 – architektúra (mobiliár) 
Výkaz výmer 
 
Uvedené časti projektovej dokumentácie sú spojené v súbore  PDF. 

 
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, aby prípadné odkazy vo výkaze 
výmer a v projektovej dokumentácii, príp. v iných častiach výzvy  na obchodné 
meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorými sa 
identifikuje konkrétny výrobca, považovali iba za určenie parametrov 
porovnateľných výrobkov a materiálov a zároveň verejný obstarávateľ 
vyžaduje, aby parametre výrobkov (a ich ekvivalenty) boli dodržané na 
kvalitatívnej úrovni minimálne takej (a lepšej)  ako je stanovené v týchto 
podkladoch k vypracovaniu ponuky.  
 
 
3  MIESTO  A  ČAS  REALIZÁCIE                                                                     
 
Miesto realizácie: Štiavnické Bane, E KN parc. č. 4981, 4982. 
 
Termín realizácie:  doba realizácie diela je  14 dní (po sebe nasledujúcich)  odo dňa 
odovzdania staveniska v mesiaci august/september 2016. 
 

3.1   Obhliadka   

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie prác,   aby  sami získali 
potrebné informácie  a overili si skutočnosti z tejto výzvy na súťaž,  ktoré potrebujú  
pri spracovaní ponuky.  
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Záujemcovia  nahlásia svoj záujem o obhliadku starostovi obce Stanislavovi 
Neuschlovi, telefón: 0905 853 479  (v pracovných dňoch v čase od 8.00 h do 14.00 
h).  
 

4  PODMIENKY ÚČASTI  
 

Uchádzač musí spĺňať tieto podmienky:  
-  musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce - dokladom je výpis 
z obchodného/živnostenského registra (verejný obstarávateľ si overuje splnenie 
podmienky z verejne dostupných zdrojov na internete) 
 
-  musí predložiť  formou čestného vyhlásenia zoznam stavebných prác 
uskutočnených za predchádzajúce tri roky   (obdobie 2013 - 2016 počítané spätne ku 
dňu lehoty na predkladanie ponúk).   
 
Verejný obstarávateľ od víťazného uchádzača bude požadovať doklady -   min. 2 ks 
potvrdení - referenčných listov o uskutočnení stavebných prác rovnakého alebo 
podobného charakteru. Hodnota každej zákazky musí byť minimálne 20 000,00 € 
bez DPH. Víťazný uchádzač predloží dve pozitívne referencie od odberateľov 
neprepojených s verejným obstarávateľom. V  potvrdeniach o uspokojivom 
vykonaní stavebných prác musí byť uvedené: cena, miesto a lehota uskutočnenia 
prác a zhodnotenie  uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak 
odberateľom: a) bol verejný obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia, b) 
bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o 
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, predkladá 
uchádzač vyhlásenie o uskutočnení stavebných prác doplnené dokladom 
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli 
uskutočnené.  
 
Odôvodnenie primeranosti podmienky: Zoznam úspešne realizovaných zmlúv za 
predchádzajúce tri roky má garantovať skúsenosti a schopnosť odborne a kvalitne 
splniť zákazku. Predložením referencii uchádzač preukáže verejnému 
obstarávateľovi, že disponuje skúsenosťami z danej oblasti a je schopný plniť 
predmet zákazky.       
 
 
5 OBSAH  CENOVEJ PONUKY 
 
      Predložená cenová ponuka musí obsahovať: 
 

 návrh na plnenie kritéria - najnižšej celkovej  ceny (podľa prílohy č.1 tejto 
výzvy), 

 čestné vyhlásenie predkladateľa cenovej ponuky  podľa prílohy č. 2 tejto výzvy 
(o súhlase s podmienkami zadávania zákazky, o pravdivosti a úplnosti 
všetkých  údajov uvedených v ponuke ...), 

 .zoznam stavebných prác podľa bodu 4 tejto Výzvy,  
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6  PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY    -  19 940,00 € bez DPH 
 

 
7  SPÔSOB  URČENIA  CENY   
 
Cena  musí byť  stanovená v súlade so  zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou  č.87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
ktorou sa vykonáva zákon o cenách.  Ak je predkladateľ cenovej ponuky platcom  
DPH navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 
 
- navrhovaná zmluvná cena v € bez DPH 
- sadzba DPH a výška DPH v € 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH  v  €  
 
Ak predkladateľ ponuky nie je platcom DPH  uvedie navrhovanú cenu celkom, ktorej 
súčasťou je aj DPH. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  
 
Cena určená predkladateľom v cenovej je maximálna, nie je ju možné prekročiť 
a meniť sa môže len zmenou rozsahu požadovaných prác objednávateľom.  
 

9  ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
 

Predmet zákazky bude financovaný  z Finančného mechanizmu EHP, štátneho 
rozpočtu SR a rozpočtu obce. 
 
 
10  KRITÉRIÁ   NA  HODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK 
 

- navrhovaná cena vrátane DPH  (najnižšia cena) 
 
11  PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
 
Uchádzač predkladá písomnú ponuku  do 16. 08. 2016 do 12.00 h. 
 
Súťažné ponuky (podpísané a opečiatkované skeny dokladov) je potrebné  doručiť 
mailom na  adresu: bozena.bacikova@gmail.com v určenom termíne. 
 
Cenovú ponuku je možné  doručiť aj osobne alebo poštou na adresu   Obec 
Štiavnické Bane 1, 969 81  Štiavnické Bane  do 16. 08. 2016  do 12.00 h v obale 
s označením  „PONUKA -  BAŠTA (pivnica).“  
 
V prípade ak predkladateľ doručí cenovú ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, 
rozhodujúci je termín doručenia na adresu obce Štiavnické Bane. 
 
 
 

mailto:bozena.bacikova@gmail.com
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Výsledok  bude oznámený uchádzačom mailom. Víťazný uchádzač bude vyzvaný na 
doplnenie ponuky o položkovitý rozpočet (ocenený výkaz výmer) a ďalšie doklady 
(uvedené v bode 14 tejto výzvy)  a následne na poskytnutie riadnej  súčinnosti pre 
podpis zmluvy.  
 
 
12  ZMLUVA 
 
Zadávaná zákazka je zákazkou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods.3 a 
5 zákona  č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní. Výsledkom verejného 
obstarávania je uzatvorenie zmluvy   o dielo  (podľa § 536  Obchodného zákonníka), 
pričom všetky  právne vzťahy   v návrhu  zmluvy  sa musia  riadiť príslušnými  
 
ustanoveniami Obchodného zákonníka  a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 
 
Uzavretá bude jedna  zmluva vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ vyžaduje 
predloženie ponuky na celý predmet obstarávania.  
 
12.1  Zmluvné  podmienky  
Zmluvné podmienky verejného obstarávateľa obsahuje návrh zmluvy, ktorý je  
prílohou č. 3 tejto výzvy. 
 
Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie  podpísaného návrhu zmluvy, ktorý 
tvorí prílohu  tejto výzvy. Postačuje  súhlas so zmluvou vyjadrený vo vyhlásení 
uchádzača podľa   prílohy  č. 2 tejto výzvy. 
 
Návrh zmluvy je pre uchádzačov záväzný. Uchádzači nie sú oprávnení  zmluvu bez 
súhlasu verejného obstarávateľa dopĺňať, resp. akýmkoľvek spôsobom modifikovať.  
 
Verejný obstarávateľ  podpíše zmluvu s víťazným uchádzačom, pričom si vyhradzuje 
právo pred podpísaním zmluvy spresniť návrh zmluvy s víťazom súťaže (aj na návrh 
uchádzača). 
 
Verejný obstarávateľ si  vyhradzuje právo dohodnúť časový harmonogram prác pred  
podpisom  zmluvy.   
 
 
14  DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať  uchádzača, ktorý predloží 
najnižšiu ponukovú cenu o predloženie  nasledovných  dokladov: 

- položkovitého rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý bude  zároveň 
prílohou podpísanej zmluvy 

- čestného vyhlásenia o subdodávateľoch podľa prílohy č. 4 tejto zmluvy 
- dvoch pozitívnych referencií od odberateľov neprepojených s verejným 

obstarávateľom. 
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Verejný obstarávateľ si  vyhradzuje právo dohodnúť časový harmonogram prác pred  
podpisom  zmluvy.   
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak 
sa podstatne  zmenia okolnosti, za ktorých sa  zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo 
možné ich  predvídať. 
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podľa výšky finančných prostriedkov 
spresniť rozsah predmetu obstarávania. 
 
Dovoľte mi, aby som sa Vám už teraz poďakoval za Vašu ochotu zúčastniť sa na 
výbere zhotoviteľa pre náš projekt.  
 
S úctou 
 
 
 
 
Prílohy 
Návrh na plnenie kritéria   - najnižšej ceny 
Čestné vyhlásenie 
Návrh zmluvy 
Čestné vyhlásenie – subdodávatelia 
 
 
 
 

                                                                       Stanislav Neuschl 
                                                                       starosta obce        
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PRÍLOHA č.1 
 

 
Návrh na plnenie kritéria   - najnižšej ceny 

 
 
 
PREDMET  ZÁKAZKY:  
Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella, objekt SO–04 
suterénny priestor. 
 
 
Obchodné meno uchádzača: 
 
Sídlo : 
 
IČO: 
 
Štatutárny zástupca  (štatutárni zástupcovia) uchádzača: 
 
e-mail: 
 
 
Predkladateľ  uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky: 
 

 
 

      Miesto a dátum :  
 
 
 
 
 

 
 

 
podpis štatutárneho zástupcu                     

uchádzača 
 
 
 
 

     
Cena bez DPH Sadzba DPH 

Cena celkom 
 (vrátane DPH) 

Celková cena  
za predmet zákazky 
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PRÍLOHA č.2 
 
 
 

Č e s t n é    v y h l á s e n i e 
 
 
Uchádzač : ...............................................................................................................  
 

1. Vyhlasujem/-e, že súhlasím/-e s podmienkami  pre zadávanie zákazky s názvom 
zákazky Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella, objekt SO–04 
suterénny priestor, ktoré určil verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk  
zo dňa 08. 08. 2016. 
 
2. Vyhlasujem/-e,  že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú 
pravdivé a úplné.  
 
3. Vyhlasujem/-e, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré  
poskytujem/-e v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný 
obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
4. Vyhlasujem/-e, že súhlasím/-e s textom zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 3 Výzvy na 
predloženie ponuky zo dňa  08. 08. 2016 
 
 
 
 
 
Dátum: .........................................                  
 
 
                                                                                Podpis:                          
                                                                                vypísať meno, priezvisko a funkciu  
                                                                                   oprávnenej osoby uchádzača 
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PRÍLOHA  č.3 
 

ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
I.  ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1  Objednávateľ: Obec Štiavnické Bane 
Sídlo: Štiavnické Bane 1, 969 81  Štiavnické Bane 
IČO:                                                   00321028 
DIČ:     2021107407 
Banka : Prima banka a.s. 
IBAN : SK59560000001418789023   
Zastúpený Stanislavom Neuschlom, starostom obce 
vo veciach zmluvných: Stanislav Neuschl, starosta obce 
vo veciach technických:  Ľubomír Povinský - stavebný  dozor objednávateľa 
(ďalej len objednávateľ) 
 
 
1. 2 Zhotoviteľ:          
Sídlo:      
Zapísaný:                      
                                                
IČO:        
DIČ:  
IČ DPH:          
Banka:                     
IBAN:            
Zastúpený                
vo veciach zmluvných:     
vo veciach technických:                      
(ďalej len zhotoviteľ) 

 
 

II. PREDMET ZMLUVY 
 

2.1  Predmetom plnenia tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa  
práce a dodávky súvisiace s realizáciou projektu Rekonštrukcia bašty a zriadenie 
expozície Maximiliána Hella, objekt SO-04 suterénny priestor.  

2.2  Predmetom plnenia je uskutočnenie prác a dodávok na kľúč, t.j. uskutočnenie prác a 
obstaranie  všetkých potrebných vecí, materiálu a výrobkov na vlastné náklady 
zhotoviteľa.  

2.3  Súpis uskutočňovaných prác a  dodávky výrobkov obsahuje položkovitý rozpočet, ktorý   
je prílohou č.1 tejto zmluvy . 

2.4  Miesto uskutočnenia prác : Štiavnické Bane, E KN parc. č. 4981, 4982. 
2.5  Zhotoviteľ uskutoční predmet plnenia vrátane dodávok výrobkov a materiálu s odbornou 

starostlivosťou, v kvalite a parametroch podľa príslušných právnych 
predpisov, technických noriem a technologických postupov určených výrobcom 
použitých materiálov.  

2.6 Súčasťou dodávky bude aj fotodokumentácia o priebehu stavebných prác a geodetické    
zameranie skutočného vyhotovenia stavby odborne spôsobilou osobou. 
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III. ČAS PLNENIA 
 

3.1  Predmet zmluvy začne zhotoviteľ uskutočňovať  po písomnej výzve objednávateľa.  
3.2  Zhotoviteľ odovzdá predmet plnenia najneskôr do 14 dní  od odovzdania staveniska. Ak 

predmet plnenia uskutoční pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje ho 
prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

3.3  Dielo sa považuje za zhotovené vykonaním všetkých prác a dodávok podľa čl.II. tejto 
zmluvy bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. Za odovzdané a prevzaté sa považuje 
vykonaním prehliadky objednávateľa a zhotoviteľa a podpísaním zápisnice o odovzdaní 
a prevzatí oboma zmluvnými stranami. Odovzdanie a prevzatie sa vykoná do 3 dní odo 
dňa doručenia oznámenia objednávateľovi o zhotovení diela. Objednávateľ nie je 
povinný prevziať dielo s vadami. V tomto prípade objednávateľ určí zhotoviteľovi 
primeranú lehotu na ich odstránenie. 

3.4  Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
poskytnutia súčinnosti objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím súčinnosti  nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
záväzku, vtedy je doba zhotovenia predĺžená o omeškanie objednávateľa. 

  
 

IV. CENA 
 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodou 
zmluvných strán  v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a vykonávacích 
predpisov v znení neskorších predpisov stanovená ako maximálna. 

4.2  Celková cena za dielo je dohodnutá nasledovne: 
    

Cena spolu za dodanie diela bez DPH:                    €  
DPH 20%       :                    € 
Cena celkom vrátane DPH     :                    € 

Slovom:                                                eur a                           centov 
 
4.3  Cena obsahuje taktiež náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie     

zariadenia, odvoz a likvidáciu odpadov vzniknutých pri zhotovovaní diela.  
 
 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

5.1  Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe vystavenej  konečnej faktúry.    
5.2  Konečnú faktúru zhotoviteľ vystaví ihneď po odovzdaní diela a podpísaní zápisnice 

o odovzdaní diela bez vád a nedorobkov so splatnosťou 60 dní. Objednávateľ obdrží 
faktúru v 3 vyhotoveniach. 

5.3 Konečná faktúra bude mať tieto náležitosti: označenie „konečná faktúra“ , odvolanie na 
túto zmluvu o dielo s uvedením čísla zmluvy o dielo, obchodné meno objednávateľa a 
zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo, číslo zmluvy, č. faktúry, deň jej odoslania a splatnosti, 
označenie banky a číslo účtu,  prílohy požadované objednávateľom (skutočné výmery, 
certifikáty, atesty, revízne správy a pod.), názov diela, pečiatku zhotoviteľa, podpis 
oprávnenej osoby.  

5.4 Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. 
5.5 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť voči objednávateľovi za klasifikáciu realizovaných prác a 

dodaných vecí, (zabudovaných i nezabudovaných), pre účely sadzby DPH. 
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5.6. Súčasťou faktúry bude aj fotodokumentácia o priebehu stavebných prác. 
 
 

 
VI. PODMIENKY USKUTOČNENIA PRÁC 

 
6.1     Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené touto zmluvou vo vlastnom mene,   
           na vlastnú zodpovednosť,  na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ    
           vyhlasuje, že  má odbornú spôsobilosť a oprávnenie na vykonávanie prác týkajúcich  
           sa predmetu zmluvy. 
6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných 

v tejto zmluve, v požadovanej kvalite, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude 
postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

6.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci pracovníkov 
pracujúcich na stavbe a tam pohybujúcich sa tretích osôb, za dodržiavanie 
protipožiarnych opatrení a za škody, ktoré by mohli vzniknúť na majetku objednávateľa 
alebo tretích osôb. 

6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočňovania prác. Pri 
uskutočňovaní prác sa bude usilovať o zníženie hlučnosti a prašnosti. 

6.5 Zhotoviteľ bude pravidelne informovať objednávateľa o priebehu prác. 
6.6 Zhotoviteľ je povinný na zabudovaný materiál a výrobky predložiť dodacie listy, atesty 

a certifikáty na vhodnosť použitia na stavebné účely, ako neoddeliteľnú súčasť faktúry. 
6.7 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska. Všetky 

odchýlky od projektovej dokumentácie musia byť stavebným dozorom objednávateľa 
v stavebnom denníku odsúhlasené. 

 
 

VII.  ZÁRUČNÁ DOBA  -  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
zmluvy a technologických postupov a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve a záručných listoch zabudovaných výrobkov. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet  plnenia v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. V prípade vyskytnutia sa vád na výrobkoch, ktoré budú zabudované, 
zhotoviteľ zabezpečí vybavenie reklamácie. 

7.3  Záručná doba za vykonané práce na diele je 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť 
odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.  

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na odstránenie prípadných vád predmetu plnenia počas 
záručnej doby bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní odo dňa doručenia 
písomnej reklamácie objednávateľa.  

7.5 V prípade vyskytnutia sa neodstrániteľnej vady predmetu plnenia, zhotoviteľ sa zaväzuje, 
podľa povahy vady, vrátiť primeranú časť ceny za dielo alebo vymeniť, opraviť vadnú 
časť diela v objednávateľom stanovenom termíne. 

7.6  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomnou formou do   rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto 
zmluvy. 

7.7 Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete plnenia prechádza na objednávateľa 
odovzdaním diela alebo jeho časti. 

7.8 Uplatnením nárokov plynúcich zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na 
náhradu škody. 
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VIII.  ZMLUVNÁ POKUTA 
 

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní predmet tejto zmluvy riadne a včas, objednávateľ môže požadovať 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň 
omeškania.  

8.2 Zhotoviteľ môže požadovať od objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 
0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania neuhradenej faktúry.  

8.3 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na úroky z omeškania 
a právo na náhradu škody.   

 
IX.  ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
9.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy najmä ak zhotoviteľ: 

- poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý 
znemožňuje vecnú a časovú realizáciu prác, 

- porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane, 

- nedodržuje kvalitatívne normy, technologické postupy, používa necertifikované 
materiály, 

- nedodržuje termíny realizácie alebo nevykonáva plynulo práce napriek 
neexistencii objektívnych prekážok a písomného upozornenia objednávateľa 
 

X. OSTATNÉ  USTANOVENIA 
 

10.1  Vlastnícke právo k dielu alebo k jeho časti prechádza na objednávateľa po zaplatení    
         príslušnej dohodnutej ceny.  
10.2 Predmet zmluvy o dielo bude realizovaný v rámci programu SK05 - Zachovanie a     

revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení 
v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, projektu číslo CLT02005 „Rekonštrukcia bašty 
a zriadenie expozície Maximiliána Hella – Štiavnické Bane“,  a preto sa zhotoviteľ 
zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s predmetom plnenia 
počas platnosti a účinnosti zmluvy Zhotoviteľ je povinný tento záväzok kontrahovať aj v 
zmluvách  o dielo so svojimi  subdodávateľmi. 

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády    
         Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný  
         mechanizmus, Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre      
         finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším  
         kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných  
         právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami  
         vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy a vedením účtovníctva a  
         to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými  
         právnymi predpismi SR. 
10.4  Na právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné     
         ustanovenia Obchodného zákonníka. 
10.5  Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sú možné len na základe dohody zmluvných strán vo     
         forme písomných dodatkov. 
10.6  Zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán  

          dve vyhotovenia.  

10.7   Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
          nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
10.8  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé  na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné 

prejavy sú dostatočne určité  a zrozumiteľné. Táto zmluva vyjadruje ich slobodnú 



OBEC  ŠTIAVNICKÉ    BANE   

969 81   Štiavnické Bane 1 

 

Strana 13 z 14                                                                         Výzva na predloženie cenovej ponuky 

 

a vážnu vôľu, zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok 
a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú  nasledovné prílohy: 

Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer  - položkovitý rozpočet 
Príloha č. 2  Zoznam  subdodávateľov s uvedením objemu subdodávok v € 

 

 
 
 
Štiavnické Bane  .......... augusta 2016              ........................................ 
 
 

 
             
za zhotoviteľa:                                             za objednávateľa: 
 
 
 
..................................................  ..................................................... 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Stanislav Neuschl 
                                                                                                    starosta obce 
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                                                                                                                            PRÍLOHA č.4 

 
Č E S T N É   V Y H L Á S E N I E 

 
NÁZOV ZÁKAZKY:   
Rekonštrukcia bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella, objekt SO–04 
suterénny priestor. 
 
 
Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 
 
 
 
Štatutárny zástupca uchádzača:  
 
 
 
Vyhlasujeme, že na realizácii zákazky s názvom Rekonštrukcia bašty a zriadenie 
expozície Maximiliána Hella, objekt SO–04 suterénny priestor - stavebné práce sa 
budú podieľať subdodávatelia: 
 
ÁNO                                                      NIE 
(správny údaj označte) 
 

Obchodné meno 
a sídlo subdodávateľa 

IČO 
subdodávateľa 

Opis predmetu  
subdodávok 

Objem subdodávok 
v € bez DPH 

    

    

    

    

    

    

 

Miesto a dátum :  
 
 
 

 
podpis štatutárneho zástupcu                     

uchádzača 


