
Výzva  na predkladanie cenovej ponuky 

zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom 

„Osvetlenie  prechodov pre chodcov v meste Hurbanovo“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

• Názov organizácie: MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. 
• Adresa organizácie: Komárňanská 69, 947 01, Hurbanovo 
• IČO: 36561193 
• Krajina: Slovenská republika 
• Internetová adresa organizácie: jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk 
• Kontaktné miesto: MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o. 

                Komárňanská 69, 947 01, Hurbanovo 
• Kontaktná osoba: Ing. Ján Bahorec 
• Telefón: 0908 799 285  
• E-mail:  jan.bahorec@msvakhurbanovo.sk 

 

Verejný obstarávateľ podľa § 9, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z. 

2. Typ zmluvy: 

     Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
 
Miesto dodania predmetu zákazky: Hurbanovo,  
 

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

• Zatriedenie zákazky podľa CPV: 
o  45300000-0- Stavebné – inštalačné práce 
o  50232000-0- Údržba verejného osvetlenia  
o 45316110–9 Inštalovanie osvetlenia ciest 
o  45000000-7- Stavebné práce 

 
 

Názov zákazky: „Osvetlenie  prechodov pre chodcov v meste Hurbanovo“ 

 

 

 



Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je osvetlenie prechodov pre chodcov  v meste Hurbanovo. 

Podrobný opis požadovaných prác uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaz - výmer. 

 Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný 
ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre. 

Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty , upozorní verejného obstarávateľa vo 
svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek v ktorých použije ekvivalent 
s uvedením obchodných názvov a typov , ktoré použije a zároveň ich zapíše aj do prílohy č. 
18 - návrhu zmluvy, ktorá tvorí súčasť tejto výzvy. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 

108 971, 82  Eur bez DPH – určená ako cena bez DPH na základe projektovej dokumentácie a 
výkaz výmeru   

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: 

Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet 
zákazky. 

5. Variantné riešenie: 

Neumožňuje sa 

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 

Do 2 mesiacov  od protokolárneho odovzdania staveniska objednávateľom. 

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

• dňa 22.04.2021 do 12.00 hod. -doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto 
výzvy : MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o.,  Komárňanská 69, 947 
01, Hurbanovo 

• a osobne na adresu : MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o., 
 Komárňanská 69, 947 01, Hurbanovo 

a.  alebo elektronicky na emailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy 

V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do 
samostatnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená. 

 
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje 
– adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1., 



– adresu uchádzača, [Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 
podnikania uchádzača.] 
– označenie heslom:  Osvetlenie  prechodov pre chodcov v meste Hurbanovo “ NEOTVÁRAŤ“ 

c. ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €. 
• Otváranie ponúk: dňa 23.04.2021 o 9:00 hod., miestnosť č.3:  Komárňanská 69, 
•  947 01, Hurbanovo 
• MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o., Komárňanská 69, 947 01, 

Hurbanovo 
d. Otváranie ponúk je neverejné. 
e. prílohou tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť 

svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov). 
f. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

o Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 
pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) 
s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá- odporúčanie 
predloženia v prílohe č.1 k výzve na predkladanie ponúk  
 
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny 
podľa bodu 11 tejto výzvy) -odporúčanie predloženia v prílohe č.1 k výzve na 
predkladanie ponúk  

 
o Doklady podľa bodu : Podmienky účasti tejto výzvy. 
o Návrh zmluvy vrátane príloh: 
Príloha č. 1 – výkaz výmer 

Príloha č. 2 – výkaz výmer   

Príloha č. 3 – výkaz výmer  

Príloha č. 4 – výkaz výmer  

Príloha č. 5 – výkaz výmer  

Príloha č.6 – výkaz výmer  

Príloha č.7 – výkaz výmer  

Príloha č.8 – výkaz výmer  

Príloha č.9 – výkaz výmer  

Príloha č.10 – výkaz výmer  

Príloha č.11 – výkaz výmer  

Príloha č.12 – výkaz výmer  

Príloha č.13 – výkaz výmer  

Príloha č.14 – výkaz výmer  

Príloha č.15 – výkaz výmer  

Príloha č.16 – výkaz výmer  

Príloha č.17 – výkaz výmer  

Príloha č.18 k návrhu zmluvy – Zoznam ekvivalentných položiek k návrhu zmluvy  

Príloha č.19 k návrhu zmluvy – Zoznam subdodávateľov na predmete zákazky 

 



8. Podmienky účasti: 

8.1 Osobné postavenie 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona a nesmie 
u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 tým 
nie je dotknuté. 

Uchádzač preukazuje dané podmienky týmito dokladmi: 

 
1. podľa par.32 ods.1 písm. e) 

 Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať 
požadované práce   
o Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 32 ods. 1 písm. f) 

zákona o verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. odporúčanie 
predloženia v prílohe č.1 k výzve na predkladanie ponúk  

 
o Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov 

podľa §23 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými 
účinnými opatreniami. odporúčanie predloženia v prílohe č.1 k výzve na 
predkladanie ponúk  

 

Poznámka: 

1. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov doklady podľa bodu 1. a 
2. nepredkladá, v ponuke uvedie iba svoje IČO. 

2. Ak uchádzač podniká na základe zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR 
doklady podľa bodu 1. nepredkladá, verejný obstarávateľ ich overí cez portál 
OverSi.gov.sk, v ponuke uvedie iba svoje IČO. 

 
8.2 Technicko - odborná spôsobilosť: 

 

a) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO uchádzač predkladá zoznam dodávok tovaru, alebo 
poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania 
s uvedením cien , lehôt dodania a odberateľov , dokladom je referencia , ak odberateľom 
bol verejný obstarávateľ, alebo obstarávateľ podľa tohto zákona  
 
UPOZORNENIE: Pre účely vyhodnotenia podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. a), 
bude Zadávateľ akceptovať len práce  rovnakého alebo obdobného charakteru ako je 
predmet zákazky  
 
Zdôvodnenie: Zadávateľ považuje za nevyhnutné, aby záujemca preukázal dostatočné 
skúsenosti s realizáciou stavebných prác na predmete rovnakom alebo obdobnom ako je 
predmet zákazky, predovšetkým z hľadiska rozsahu a náročnosti predmetu zákazky, tak 



aby sa v absolútnej miere eliminoval akýkoľvek nežiaduci účinok, ktorý by mohol mať 
negatívny vplyv na riadne plnenie predmetu zákazky. Uchádzač musí zároveň na základe 
predchádzajúcich skúseností preukázať, že je technicky spôsobilý zabezpečiť dostatočné 
kapacity na zrealizovanie predmetu zákazky, čím sa vytvorí predpoklad plnenia predmetu 
zákazky v požadovanom rozsahu a objeme kvalitne a v primeranej lehote. Podmienka 
účasti je z hľadiska rozsahu, požiadaviek na predmet zákazky ako aj náročnosti stanovená 
primerane, súvisí s predmetom zákazky a je v súlade s ustanovením v § 34 ods. 1 písm.   
a) ZVO. 
 

 
b) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej 

kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy, koncesnej zmluvy, alebo riadiacich 
zamestnancov  

 
Zdôvodnenie: Prostredníctvom predmetnej podmienky účasti Zadávateľ požaduje 
preukázať, že uchádzač disponuje odborne spôsobilými  osobami ktoré budú zodpovedné 
za to, aby všetky práce boli vykonané v súlade s nariadeniami a rozhodnutiami platnými 
v rámci SR resp. EU. 

 
2) Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti: 
 
a) Podľa § 34 ods. 1 písm. a) Referencia s uvedením cien , lehôt dodania a odberateľov.  
Uchádzač musí preukázať, že za posledné 3 roky realizoval dodávky, ktorých predmetom boli 
stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet tejto zákazky, 
pričom kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 200 000 EUR bez DPH alebo 
ekvivalent tejto hodnoty v inej mene (pri prepočte meny použite aktuálny kurz ECB v 
posledný deň príslušnom kalendárnom roku, v ktorom sa referencia zrealizovala). 

 
 

b) Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO uchádzač predkladá:  
- osvedčenie minimálne 2 pracovníkov podľa § 21-23 do 1000V v objektoch triedy A bez 
nebezpečenstva výbuchu podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. resp. ekvivalentné doklady vydané 
a platné  v krajinách Európskej únie 

 
- osvedčenie min. 1 pracovníka podľa § 24 do 1000V v objektoch triedy bez nebezpečenstva 
výbuchu podľa vyhlášky  č. 508/20009 Z.z. resp. ekvivalentné  doklady vydané a platné v 
krajinách Európskej únie 

 
 

- oprávnenie na montáž, opravu, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických 
zariadení pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu E1.0 zariadenia bez obmedzenia napätia 
vrátane bleskozvodov resp. ekvivalentné doklady vydané a platné v krajinách Európskej únie 

 
- oprávnenie na opravu vrátane montáže  elektrických zariadení v zmysle §15 ods.1 zák. č. 
124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov  resp. 
ekvivalentné doklady vydané a platné v krajinách Európskej únie 

 



- oprávnenie na odborné prehliadky , odborné skúšky elektrických zariadení do 1000V 
v zmysle §15 ods.1 zák. Č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov resp. ekvivalentné doklady vydané a platné v krajinách Európskej únie 

9. Podmienky financovania: 

Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky bude financovaný 

z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Cena diela bude fakturovaná faktúrami – 

daňovými dokladmi na základe čiastkových objednávok. Platby sa budú realizovať 

bezhotovostným platobným stykom na základe vystavených faktúr.  

Zhotoviteľ vyhotoví 1 krát mesačne súpis vykonaných prác a dodávok a daňový doklad – 

faktúru so splatnosťou 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Objednávateľ sa zaväzuje, 

že v prípade ak nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a súpisom vykonaných prác, 

odsúhlasí predložený súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia 

zhotoviteľom; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia súpisu vykonaných prác 

neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým súpisom vykonaných 

prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému súpisu vykonaných prác pripomienky, 

budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. Ak k dohode nedôjde, 

zhotoviteľ je povinný postupovať podľa požiadaviek objednávateľa. 

Konečné vyúčtovanie ceny diela a úhrada rozdielu medzi poskytnutými platbami a súpismi 
vykonaných prác (vo výške 10% z ceny diela) budú vykonané na základe konečnej faktúry, 
ktorú zhotoviteľ predloží do 15 dní od vzniku práva fakturovať, t.j. od ukončenia 
preberacieho konania, na ktorom objednávateľ prevezme dielo od zhotoviteľa 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky 

Spôsob vyhodnocovania ponúk: Po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie 
ponúk sa zostaví vzostupné poradie uchádzačov a vyhodnotí sa u uchádzača, ktorý sa 
umiestnil na prvom mieste v poradí splnenie požiadaviek na predmet zákazky a podmienok 
účasti. (Tento spôsob vyhodnocovania možno v prípade vylúčenia uchádzača postupne 
aplikovať na všetkých uchádzačov vzostupne podľa poradia). 

11. Spôsob stanovenia ceny: 

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny 
maximálne, okrem prípadov, kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto 
kapitoly Výzvy. 

B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách. 
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy. 
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 

zmluvnú cenu uvedie v zložení: 



D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

D.2. sadzba DPH a výška DPH, 

D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH. 

E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu 
celkom (ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 

F. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, 
aby celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy na predkladanie 
ponúk z hľadiska uskutočňovania stavebnej práce. 

G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým 
požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre 
uchádzačov na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu 
obstarávania, ako aj z iných dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku. 

H. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe tejto 
Výzvy v Návrh Zmluve o dielo a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí 
v cene uviesť pre každú požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú 
cenu. Celková cena je daná súčinom počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva 
uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v prílohe tejto Výzvy v Návrh Zmluvy o 
dielo. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických chýb. 

I. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe tejto Výzvy 
v Návrh Zmluvy o dielo v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane 
ceny alebo uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie 
požiadavky verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky 
vylúčená. 

J. Návrh ceny musí byť v členení: 
o Cena bez DPH 
o Základ DPH 
o Sadzba DPH 
o DPH 
o Celková cena vrátane DPH. 

K. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu výmer položiek, ktorý bude 
súčasťou ponuky uchádzača a celkovú cenu s DPH vyplní aj v prílohe č.1 Návrh na 
plnenie kritérií. 

L. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť: 
o zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, 
o nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze výmer 

položiek zo strany poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako 
nepotrebné, 

M. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je 
povinný na to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie. 

N. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené 
s realizáciou ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, 
spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na 
spotrebu elektrickej energie a vody, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly 
kvality prác a pod. 



Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek (výkazu výmer) predloží 
uchádzač písomnou formou v prílohe  Zmluve o dielo 

Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov. 

12. Dôvody na zrušenie súťaže: 

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

• nebude predložená ani jedna ponuka, 
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky. 

13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

A. Všetkým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich 
ponuky. Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: najneskôr do 30.06.2021 

B. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude Zmluva o dielo na realizáciu 
uvedeného predmetu zákazky (ďalej len ZoD). 

C. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda 
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného 
obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému 
uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. 

D. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil 
aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópií. 

E. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak 
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú 
v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo 
ktorých subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 
verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, 
nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných 
užívateľov výhod. 

F. Povinnosť podľa bodu E. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, 
ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania. Subdodávateľ ku podpisu 
zmluvy a nový subdodávateľ ku zmene subdodávateľa predloží aktuálny doklad 
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; 
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa 
preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť, 
v origináli alebo overenej kópií. 

G. V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa 
do registra partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov 
verejného sektora zapísaný ku dňu zmeny subdodávateľa. 

H. V prípade, ak nastane prípad že úspešný uchádzač tieto povinnosti podľa bodu F., G. 
alebo H., nemá, dotknuté ustanovenia nebudú súčasťou zmluvy. 

I. Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať 
predmet zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného 
obstarávateľa, resp. na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah. 



J. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a 
jeho okolia tak, aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na 
prípravu, spracovanie ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu 
zákazky. Výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade 
požiadavky záujemcu o obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky 
záujemca môže dohodnúť termín obhliadky u zodpovednej osoby na adrese:  
MsVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Hurbanovo s.r.o., Komárňanská 69, 947 01, 
Hurbanovo minimálne deň vopred na tel. čísle: 0908 799 285  
 

K. Zadávateľ vyžaduje  na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane 

použitých materiálov, v dĺžke 60 ( šesťdesiat ) mesiacov odo dňa podpisu protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade materiálov a výrobkov tvoriacich dielo, na 

ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku dlhšiu ako v prvej vete tohto 

ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto materiálov alebo 

výrobkov. Ostatné podmienky uvedené v zmluve o dielo v bode VII, zmluvné záruky, 

ktorá tvorí prílohu tejto výzvy. 

 

L. V prípade, že v priebehu prác bude nevyhnutné  pridať naviac práce, podľa 

skutočnosti na stavbe, alebo akýmkoľvek iným spôsobom meniť, alebo doplňovať 

obsah zmluvy je možné len písomnou formou teda dodatkom, ktoré budú datované , 

číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť 

dodatkov k zmluve o dielo sa vyžaduje dohoda o celom obsahu strán, Len tak sa 

dodatok stáva súčasťou zmluvy. Uzavretie dodatku musí byť v súlade so zákonom.  

V prípade prác naviac je zároveň potrebné túto skutočnosť odsúhlasiť zápisom  

v stavebnom denníku pred zahájením prác a odsúhlasením jednotkovej ceny. Ostatné 

podmienky plnenia zmluvy v prípade úspešnosti uchádzača sú uvedené v Zmluve 

o dielo, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy. Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo 

rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci diela určeného 

touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú 

jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 1 až 17 zmluvy o dielo, ktorá tvorí 

súčasť tejto výzvy na predkladanie ponúk. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie 

sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe 

cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na 

písomné odsúhlasenie. 

M. Poistenie a ochrana zdravia odsek  X  bod. 10.1 v prílohe Návrh zmluvy o dielo 

 


