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Výzva na predloženie ponuky
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná
postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Predmet zákazky:
„Stavebné úpravy Kultúrneho domu“
– stavebná práca, výber dodávateľa.
Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce, ako
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 117 cit. zákona vyzýva
uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie dodávateľa stavebných
prác so skráteným názvom projektu: „Stavebné úpravy Kultúrneho domu“ – Sečovce.
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Verejný obstarávateľ:

Sídlo organizácie:
IČO:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:

Mesto Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
00331899
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
+421// 056/678 24 37
primator@secovce.sk

Kontaktná osoba pre VO:

Ing. Milan Filip, ved. odboru invest. výstavby

E-mail: // Tel.:

milan.filip@secovce.sk //056/285 02 27 // 0918 993 095

1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.

1.2 NUTS kód:

SK042 Košický kraj

2) Predmet zákazky :
2.1 Názov zákazky:

“Stavebné úpravy Kultúrneho domu“

2.2 Druh zákazky:

stavebná práca, obstarávanie dodávateľa stavby

2.3 Miesto realizácie zákazky: Sečovce
2.4 Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
StP – Stavebná práca súvisí so stavebnými úpravami existujúcej stavby kultúrneho domu o pôdorysných
rozmeroch: 23,30 x 53,20 m; čiastočne dvojpodlažný objekt (na poschodí balkón a chodba) v rozsahu:
a) Výmena otvorových konštrukcií – výmena pôvodných výplňových konštrukcií okien, dverí za
plastové a hliníkové zasklené izolačným trojsklom s následnou úpravou ostenia a maľby.
b) Oprava bleskozvodu s revíznou správou
c) Stavebné úpravy vstupného priestoru: vybudovanie bezbariérového vstupu, výmena dlažby na
schodisku, montáž osvetľovacích telies 3 ks, vysprávky vonkajšej a vnútornej omietky, čistenie a
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farbenie vonkajšej; čelnej omietky stien včítane podkladného náteru a pačokovania do III. stupňa
zložitosti, maľby a nátery vstupného priestoru, oprava dlažby chodbového priestoru.
Sociálne zariadenie č.1 (vľavo pri vstupe do budovy): celková/úplná výmena obkladov a dlažieb,
výmena umývadiel, WC misy, inštalácia prietokových ohrievačov teplej vody, inštalácia
elektrorozvodov (ističe, zástrčky vypínače, svetla, odsávanie, ventilácia), osadenie nových
jednokrídlových dverí vrátane prahov, odstránenie starých náterov a nové maľby na oceľových
konštrukciách, stenách a stropoch, prečistenie vzduchotechniky a maľba vzduchotechniky,
Sála - tanečný parket: výmena vchodových dverí 4 + 1 ks (drevená konštrukcia, plna výplň, atyp
zhotovený na mieru, tmavý odtieň), vyčistenie parketu (brúsenie + parketový lak), zabudovanie 6 ks
nových ventilátorov tichého chodu,
Šatne – priestor na ľavej strane od vstupu smerom k javisku: výmena okien, osadenie vonkajšej
a vnútornej parapety, hydroizolačný náter podláh, výmena podlahy, maľby stien, stropov a nátery
zárubni. Celková obnova sprchy a WC vrátane obkladov a náterov.
Šatne a sociálne zariadenie 2 – priestor na pravej strane od vstupu smerom k javisku: inštalácia nových
toaletných mys a umývadiel.
Ústredné vykurovanie: oprava teplovodov (výmena časti rozvodov kúrenárskej vody, montáž
termohlavíc a ventilov, nátery oceľových konštrukcií). Tlaková skuška vodotesnosti
a termoregulácie.
Vonkajšie úpravy budovy: výmena odkvapových žľabov, odkvapových zvodov a zaústenie do
kanalizácie.
Rozsah stavebnej práce je spresnený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú
súčasťou týchto súťažných podkladov. Zodpovedný projektant: Anna Olahová - Rozpočty, IČO: 35
480 254, e-mail: aolahova@gmail.com . Pri výstavbe bude nutné obhliadkou overiť skutočnú polohu
existujúcich sietí a podľa toho v prípade potreby upraviť trasu nových inštalačných
zariadení, rozvodov a potrubí.

Členenie stavebných úprav objektu podľa prevádzkových súborov:
Označenie časti stavby

Jednotka výkonu

Označenie časti stavby

Výmena otvorových konštrukcií

1 celok

SO 02 ocenený

Cena za SÚ
bez DPH
30.858,61

SÚ sociálne zariadenie

1 celok

SO 03 ocenený

33.238,96

SÚ Sála - tanečný parket

1 celok

SO 03 Interiérové úpravy podláh

22.598,79

Spolu:

86.696,36

Vysvetlivky: SÚ – stavebné úpravy na objekte stavby
Stavebný objekt SO 01 Zateplenie obvodových konštrukcii sa nerealizuje – neoceňuje sa !!!
2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 - Stavebné práce
45212000-6 - Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas,
šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné
stravovanie

3) Predpokladaná hodnota zákazky § 6 ZVO:
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je rozpočet – ocenený
výkaz výmer rozpočtárom zodpovedného projektanta viazaný na predmetný druh stavebnej
práce vo výške:
PHZ spolu: 86.696,36 € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky vo výške 86.696,36 Eur bez DPH je hodnotou do vyčerpania finančných
prostriedkov na tento účel určený. Stavebná firma si môže technológiu realizácie stavby prispôsobovať
podmienkam svojich technológií, (výrobné prostriedky a pracovné sily).
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4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky.

5) Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa. Je potrebné predložiť ocenený rozpočet : stavebno-technické riešenie podľa návrhu
projektu.

6) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Zmluva o dielo. Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne
účinnosť až po pridelení finančných prostriedkov na tento účel.
Lehota výstavby: 2 mesiace a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne uzatvorenej zmluvy.
Odkladacia podmienka účinnosti zmluvy:
- spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V prípade neschválenia
procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku si verejný́
obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
Návrh Zmluvy o dielo:
- tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy a bližšie určuje požiadavky objednávateľa na predmet zákazky.
Typ zmluvy:

7) Obhliadka miesta:
Verejný obstarávateľ neorganizuje spoločnú obhliadku miesta výkonu práce na uvedený predmet
zákazky. V prípade potreby zo strany uchádzača je kontaktná osoba k dispozícií po telefonickej dohode,
avšak záujemca si môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky aj sám, aby si overil a získal všetky
potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto
obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta
stavby, je kontaktnou osobou Ing. Milan Filip, T.: 056-285 02 27 , e-mail: milan.filip@secovce.sk

8) Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:
8.1) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v
ktorých sa uvádzajú:
8.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov ŠF – OP PRV – MAS a obstarávateľa.
8.2 Podmienky financovania a platobné dojednania sú špecifikované a určené v Návrhu zmluvy, ktorú
doplňuje uchádzač vo svojom návrhu a je súčasťou tejto výzvy na súťaž.
8.3 Fakturácia dodávateľa za predmet zákazky bude uhradená čiastkovými splátkami:
- prvá po prestavaní min. 20 tis. Eur bez preddavku na dodávky tovaru,
- konečná, zúčtovacia po ukončení a protokolárnom odovzdaní stavby, alebo čiastková tak ako to
bude uvedené v konečnom znení Zmluvy o dielo.
8.4 Uchádzač oceňuje hodnotu diela podľa predloženého výkazu výmer a predloženého opisu
technického riešenia stavby; vrátane VRN (VRN - vedľajšie rozpočtové náklady) potrebných na
zariadenie staveniska, ochranu, bezpečnosť a pod. doplnkové predmety a zariadenia potrebné
v procese realizácie stavby.

9) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
9.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa:
a) § 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako: „ZVO“), ktorými sa preukazuje
splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ak nie je splnená podmienka
podľa písmena b) vo vzťahu k registrácií HS pred 1. júlom 2016,
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b) § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov)

- ak účastník už má zápis v RHS, potvrdí túto skutočnosť výpisom.
Uvedené sa vzťahuje aj na subdodávateľov a skupinu resp. preloženie časového ekvivalentu
JED v zmysle §39 ods. 1 zákona o VO, link: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=sk
9.2. Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §
33 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje.

9.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
9.3.1 Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s § 34 ods. 1 písm.
b) ZVO - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, preukáže
uchádzač:
- referenciou - predložením zoznamu realizovaných zákaziek rovnakého alebo obdobného
charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov a to spätne k lehote na
predkladanie ponúk v tejto zákazke (t.j. lehotou sa rozumie deň a mesiac) v celkovej sumárnej
minimálnej realizovanej hodnote min. 150.000 € bez DPH. Rovnakou alebo obdobnou oblasťou
ako predmet zákazky sa rozumie: výstavba, oprava alebo rekonštrukcia kultúrneho domu, školy
alebo budov verejného alebo účelového významu s návštevnosťou viac ako 100 ľudí na jednej
akcií.
Odôvodnenie primeranosti:
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a rozpočet obce pre ktorú bude uchádzač uskutočňovať
stavebné práce je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s
uskutočnením stavebných prác. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a
kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný objem požadovaného
predmetu zákazky.
9.3.2 Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať
v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. (ZVO) – odborná spôsobilosť a dispozičný
záväzok na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho počas celej doby výstavby.
Odôvodnenie primeranosti:
Splnením uvedenej podmienky účasti podľa §34 ods. 1 písm. g) údajmi o vzdelaní a odbornej praxi
alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie
stavebných prác alebo za poskytnutie služieb, uchádzač preukáže že osoba ktorá bude zodpovedná
za zhotovenie predmetu zákazky je dostatočne odborne spôsobila na poskytnutie predmetu zákazky
pre vykonanie činnosti v zmysle stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
a predloženie dokladu v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a o
autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov opatrené originálom odtlačku a podpisom
príslušnej odborne spôsobilej osoby (alebo predloží úradne osvedčenú kópiu).
Predložený doklad musí obsahovať:
- Meno a priezvisko vedúceho stavby
- Funkciu odborníka na stavbe / Stupeň zodpovednosti
- Predmet zákazky a čas plnenia
- Názov a sídlo obstarávateľa
- Vzdelanie (najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy, dátum ukončenia školy)
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- Odbornú prax (celková prax; prax na podobných zmluvách; prax v navrhovanej funkcii, s
uvedením obdobia od do, zamestnávateľa, pracovného zaradenia/funkcie.
Poznámka: uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah resp.
stavebno-technické dielo budú realizovať ako skupina. Skutočnosť podľa vyššie uvedenej vety
preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Forma a obsah
subdodávateľskej zmluvy o ručení za kvalitu vykonaných prác je záležitosťou uchádzača.

10) Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady osobitného určenia – nie sú k dispozícií. Verejný obstarávateľ -Objednávateľ
kontrahuje zhotoviteľa podľa vyhodnotenia úspešnosti ponúk uchádzačov uvedenej v časti „Kritéria
na hodnotenie ponúk“ § 44 ZVO.

11) Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

31.07.2018 do 14:00 hod..

Mestský úrad Sečovce Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce – podateľňa

12)

Pokyny na zostavenie a predloženie cenovej ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. (Uchádzač,
ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).

13)

Obsah predkladanej ponuky uchádzača:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
h)
i)

označenie obálky ponuky: „Kultúrny dom“ , „Súťaž – Neotvárať!“
identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, telefón, e-mail)
návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č.2 tejto výzvy + vyplnený́ výkaz výmer
vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
harmonogramom postupu výstavby podľa časti premetu zákazky (bod 2.4 tejto výzvy)
kópie dokladov podľa bodu 9 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
údaje o všetkých subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky
kópia kompletnej ponuky v elektronickej podobe na CD nosiči; vyplnený́ výkaz výmer
v editovateľnej podobe v programe Excel

14) Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa bez prítomnosti uchádzačov. Predpokladom
úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto
výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom e-mailom
alebo poštou.

15) Kritéria na hodnotenie ponúk podľa §44 ZVO:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno hlavné kritérium:
Kritériom č.1 – najnižšia cena s DPH za komplexnú dodávku . . . . . . . . – váha kritéria 100 bodov
i1) Cena: BCA =
.

[(cenamin / cenanávrh) * (bodymax)] - za celý predmet zákazky podľa ocenenia výkazu výmer fakturačných položiek.
Max. počet bodov – 100
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Predloženie ekvivalentu: - v prípade predloženia ekvivalentného riešenia, vyššieho štandardu, hodnotiť sa bude
pomer efektívnosti nákladov k rozsahu ponúkaných výrobkov/výkonov za stavebné práce resp. ponúkaný
materiál na zabudovanie.

16) Doba platnosti ponuky uchádzača:

30.10.2019
s možnosťou jej predĺženia po dohode zmluvných strán, ak to bude relevantné.

17) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať
v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa nasledujúcich pravidiel:
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného a technického postavenia uchádzača podľa § 53 zákona o verejnom
obstarávaní č. 343/2015 Z.z.
Verejný obstarávateľ podľa § 53 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného
obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia,
doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo
poskytol nepravdivé/skreslené informácie alebo sa neriadil obsahom tejto výzvy, najmä nedodržal
obsahové znenie uvedené vo výzve a v prílohách tejto výzvy na súťaž.
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. V prípade, ak úspešný
uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

18) Počet a obsah príloh k tejto výzve:
Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 2 – Ponuka na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Návrh uchádzača na ocenenie logických časti zákazky
Príloha č. 4 – Obchodné podmienky “Návrh ZoD“

19) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Objednávateľ si vyhradzuje právo v rámci cenovej ponuky uchádzača požiadať o doplnenie, resp.
technické prepracovanie určitej časti ponuky v prípade, že takáto požiadavka vyplynie z procesu
posudzovania dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon).
19.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s
výsledkom vyhodnotenia.
19.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný Návrh Zmluvy o dielo doplnený v súlade s ponukou.
19.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
19.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. (presiahnu
predpokladanú hodnotu zákazky, alebo nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte mesta),
ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich
predvídať alebo, ak bude predložená iba jedna ponuka.
19.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
19.6 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v
danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
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hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž.
Podľa § 187 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní zápis v zozname podnikateľov vykonaný
podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
v rozsahu zapísaných skutočností.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora.

20)

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje realizovať len ten rozsah zákazky, na ktorý bude
mať poskytnuté financovanie.
Predmetom podaných žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie v zmysle zákona č.
292//2014 z. z. o príspevku poskytovanom z Európskych ŠaIF a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako EŠIF - EFRR) pre MAS
Sečovský región, o.z. je stavebný objekt v pracovnom znení názvu projektu: „Stavebné
úpravy Kultúrny dom Sečovce“.

21)

Osoba poverená výkonom verejného obstarávania vo veciach technických a procesných:
Ing. Milan Filip, +421 (0) Tel.: 0905 303 752, e-mail: milan.filip@secovce.sk

V Sečovciach, dňa 10.07.2018

___________________________
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Uchádzač:
Názov a sídlo:
Osoba oprávnená konať za uchádzača:
Kontaktné údaje uchádzača:

Tel.://Mobil:

T:

e-mail:

e-mail:

M:

Verejný obstarávateľ:
Mesto Sečovce

Názov a sídlo:

Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Názov predmetu zákazky:

Stavebné úpravy Kultúrneho domu

Postup zadávania zákazky:

Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z.z.)

VYHLÁSENIE
1. Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky so skráteným názvom
zadania: „Stavebné úpravy Kultúrneho domu“ zadávanou Mestom Sečovce.
2. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet
zákazky sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile
verejného obstarávateľa v súlade s § 64 zákona o verejnom obstarávaní, okrem časti označených ako:
„Dôverné“.
6. Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
7. Vyhlasujem, že nemáme v záujme zadať realizáciu predmetu zákazky alebo jej časti subdodávateľom.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom stavebného diela v
zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné
podmienky realizácie stavebného diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými
odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel zmluvu
o dielo na realizáciu vyššie uvedeného predmetu zákazky a tak splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce,
najmä, nie však výlučne, v zmysle osobitných požiadaviek na jej plnenie.
V .............................. dňa ..............

..................................
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby
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Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

Návrh na plnenie kritérií
( údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“))

Verejný obstarávateľ:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Mesto Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01
Sečovce
Stavebné úpravy Kultúrneho domu
Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z,z,)

Názov firmy / organizácie:
Adresa/sídlo organizácie:
IČO // IČ DPH: IČO:
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):

IČ DPH:

Vypracoval (meno a priezvisko):
Dátum:
Tel.: // Mobil. tel.: Tel.:
e-mail:

Kritérium č. 1:
P.č.
1.

Mobil:

Najnižšia celková cena v Eur za dodávku predmetu zákazky ako celku:
Stavebný objekt

Cena bez DPH

Cena s DPH

Vykonanie stavebného diela podľa popisu technického
riešenia - ocenenie výkazu výmer – celkom:

2.

Cena spolu:

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

Príloha: - ocenený výkaz výmer (v papierovej aj v digitálnej podobe v programe Excel *xlc)
Poznámka: Úspešnou ponukou je najnižšia cena v eur s DPH
Vyhlasujem, že: som platiteľ DPH / nie som platca DPH *
(nehodiace sa preškrtnite)
Čestné prehlásenie uchádzača:
Ja dolu podpísaný čestne prehlasujem, že cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na
základe vlastných prepočtov, beriem do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 3 – Návrh uchádzača - ocenenie zadania súťaže:

VÝKAZ VYMER - ROZPOČET
Stavba:

Stavebné úpravy Kultúrneho domu

Objekt: Kultúrny dom Sečovce
Časť:
Mesto Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda
Objednávateľ:
43/27, 078 01 Sečovce
Zhotoviteľ:

Stavbyvedúci:

Dátum:
Oddiel A. Návrh cenovej ponuky uchádzača podľa časti, ocenenie položiek predkladaného výkazu výmer
Počet
Jednotková
P.č.
Označenie časti stavby
M.J.
Cena celkom
jednot.
cena
SO 02 Výmena okenných a dverných otvorov
1c
1.

2.
3.

SO 03 Oprava sociálnych zariadení
SO 04 Interiérové úpravy podláh v sále a
vstupnej hale
Stavebné úpravy KD celok:

-

1c

-

-

1c

-



1c

-

Cena celkom v Eur s DPH:

Oddiel B. Návrh uchádzača na doplnenie položiek výkaz výmer nad rámec zverejneného výkazu výmer

1.
2.
3.
Celkom bez DPH:
Cena celkom s DPH:

Oddiel C. Práce naviac - príloha výkaz výmer nad rámec zverejneného výkazu výmer

1.
2.
3.

i) Vonkajšie úpravy budovy
h) SÚ - Ústredné vykurovanie - prečistenie
b) Oprava bleskozvodu s revíznou správou
Celkom bez DPH:
Cena celkom s DPH:

Vysvetlivka: SÚ - Stavebné úpravy

Príloha: - ocenený výkaz výmer – súpis položiek a rozpis cien (v papierovej aj v digitálnej podobe
v programe Excel *xlc).
Verejný obstarávateľ nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete obstarávania uvedeného vo výkaze výmer,
(uchádzač oceňuje oddiel A), ale umožňuje uchádzačovi podať návrh na rozšírenie zadania (položiek výkaz výmer
oddiel B) pokiaľ by to z projektu a podstaty veci vyplývalo podľa návrhu uchádzača („práce naviac“).
Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 4 – Obchodné podmienky “Návrh“

Obchodné podmienky – Návrh zmluvy
Z M L U V A O D I E L O č. 817/2018/StP
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník
Preambula: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na stavebné práce s skráteným názvom
projektu: „Stavebné úpravy Kultúrneho domu“, ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
ČLÁNOK I. - ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ:
Identifikácia zmluvnej strany:

Mesto Sečovce

Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
00331899
2020724343
VÚB a.s.
SK05 0200 0000 0000 1922 9622

IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
www-portál:

Ing. Milan Filip, vedúci odboru výstavby
+421 918 993 095
milan.filip@secovce.sk
http://www.secovce.sk/verejne-obstaravanie.phtml?id3=99643

a
1.2 Zhotoviteľ:
Identifikácia zmluvnej strany:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:// IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
www-portál:
Registrácia subjektu:
/ďalej aj ako „objednávateľ “ a „zhotoviteľ“ alebo „zmluvné strany“/
Mesto Sečovce: „Stavebné úpravy Kultúrneho domu “ - výber dodávateľa stavebných prác
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ČLÁNOK II. - PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie stavebného diela
na zákazku s skráteným názvom: Stavebné úpravy Kultúrneho domu.
2.2

Predmet diela a jeho rozsah je vymedzený najmä:
2.2.1 Súťažnými podkladmi z verejného obstarávania
2.2.2 Opisom požiadaviek investora na vyhotovenie diela (opis predmetu zákazky)
2.2.3 Popisom technického vyhotovenia predmetu zákazky v rozsahu výkaz výmer
2.2.4 Ponukou zhotoviteľa (uchádzača) vo verejnom obstarávaní
2.2.5. Predmetom diela je aj odvoz a uskladnenie sutiny na náklady zhotoviteľa.

2.3. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Kultúrny dom Sečovce
2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti, spojené s uskutočňovaním predmetu zmluvy vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s dodržaním technických špecifikácií, právnych
predpisov a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce, ochrany zdravia a majetku.
2.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť na riadne a včasné
ukončenie diela.
2.6. Objednávateľ sa zaväzuje , dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú cenu.
2.7

Predmet zmluvy môže byť zhotoviteľom odovzdaný a objednávateľom prevzatý aj v prípade, že
v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení
s inými, nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) predmetu zmluvy. Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich
odstránenia; Zhotoviteľ je povinný vady v stanovenom termíne odstrániť.

2.8. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou
a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
2.9. Podmienky vykonania diela a podmienky odovzdania a prevzatia diela:
2.9.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje vlastné náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce
s dennou evidenciou činnosti na stavbe do stavebného denníka.
2.9.2 Objednávateľ poveruje k technickému dozoru diela: Ing. Milan Filip; osoba poverená
objednávateľom k technickému dozoru diela je rovnako oprávnená aj k vykonávaniu záznamov
do stavebného denníka, podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska a stavby alebo
pozastaveniu prác, ak je to nevyhnutné, pripadne vykázať osoby zo staveniská.
2.9.3 Zhotoviteľ poveruje vedením vykonávania diela: . . . . . . . . (doplní uchádzač) , osoba odborne
spôsobilá na pozíciu stavbyvedúci.
2.9.4 V čase od podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska oboma zmluvnými stranami
do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami a odborným
zástupcom znáša nebezpečenstvo akejkoľvek škody na diele zhotoviteľ.
2.9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebné práce vykoná odborne, s odbornou starostlivosťou, s
dodržaním príslušných technických noriem a že zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré
sú zbavené práv tretích osôb.
2.9.6 Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na
zhotovenie diela, za prípadné zranenie alebo usmrtenie osôb a za všetky škody vzniknuté
haváriou, ku ktorým dôjde počas, alebo v dôsledku vykonania prác v rámci tejto zmluvy, resp.
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jej jednotlivých dodatkov. (Vyžaduje sa poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone
povolania, podnikateľskej činnosti na danej stavbe – Príloha č.2 k ZoD).
2.9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú
byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ
nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak
objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný odkrytie
vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
2.9.8 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy
zhotoviteľom. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva predmet zmluvy v rozpore so
svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ okamžite
odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním predmetu zmluvy na vlastné náklady a predmet
zmluvy vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu
na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
2.9.9 Kontrolovať práce za objednávateľa vykonáva štatutárny orgán objednávateľa, resp.
poverená/oprávnená osoba objednávateľa, technický dozor objednávateľa.
2.10. Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty,
osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, doklad o
uskladnení odpadov a pod ., ktoré osvedčujú technickú a technologickú primeranosť účelu ich
použitia, zabudovania alebo likvidácie.
2.11. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie skúšky sklonových pomerov
a skúška konštrukčnej hrúbky položeného asfaltobetónu v náhodne vybranom mieste –
odvŕhaním  100 mm. Predpokladá sa, že pôvodné podložie cesty je únosné s hodnotou modulu
deformácie min. Edef2 = 50 MPa a podložie rozšírenej krajnice je zhutnené s hodnotou modulu
deformácie Edef2 = 30-45 MPa (STN721002 a STN721006). Vykonané skúšky musia
preukázať spoľahlivú funkciu únosnosti podložia pred pokladkou asfaltobetónu.
2.11.1 za skúšku prevádzkovej funkcionality cesty sa určuje:
- vodná skúška na slonové pomery zhutnenej (uvalcovanej) konštrukčnej asfaltovej plochy.
2.11.2 za exces zmluvného partnera s dopadom na zníženie ceny o 10 % sa považuje:
- vznik prehĺbeniny od statickej záťaže viac ako 2 cm a vodná kaluž od veľkosti 0,5 m2.
2.11.3 za exces zmluvného partnera s dopadom na zníženie ceny o 20 % sa považuje:
- vznik prehĺbeniny od statickej záťaže viac ako 3 cm a vodná kaluž od veľkosti 1 m2.
2.12. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje najmä zhodnotenie kvality vykonaných prác,
súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, v
prípade vád, ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta. Ak
objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská
a ich zdôvodnenie.
2.13. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela sa dielo považuje za riadne vykonané.
2.14. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek okamžite umožniť objednávateľovi, zamestnancom
objednávateľa alebo kontrolným orgánom vstup na stavenisko.
2.15. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť označenie stavby dočasnou informačnou a vysvetľujúcou
tabuľou s identifikáciou svojej firmy a kontaktným údajom pre prípad telefonického
vyrozumenia o potrebnej udalosti a zásahu; a to najneskôr v deň uskutočnenia prvej stavebnej
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činnosti na predmete zmluvy. Min. formát informačnej tabule A3 umiestnený na viditeľnom
mieste.
ČLÁNOK III. - CENA A PLATOBÉ PODMIENKY
3.1. Cena predmetu zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania, ktoré sa
uskutočnilo v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
a súvisiacich predpisov. Cena je konečná, nie je možné prekročiť ju.
3.2. Cena za predmet zmluvy je:
Cena bez DPH: ................ Eur
DPH 20 %: . . . . . . . . . . .Eur
Cena s DPH: ..................Eur
Slovom:
Cena je podložená rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou prílohou k tejto zmluve.
3.3. Ak počas realizácie diela nastanú také okolnosti, ktoré majú vplyv na cenu alebo podmienky
plnenia Zmluvy, ktoré majú vplyv na cenu a podmienky plnenia, ktoré nebolo možné pri
vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní Zmluvy a po tejto zmene
okolností nie je možné spravodlivo požadovať plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných
podmienok je objednávateľ oprávnený uzatvoriť dodatok k Zmluve, ktorá je výsledkom
postupu verejného obstarávania. (§18 ZVO)
3.4. V prípade , že počas realizácie Diela vznikne požiadavka na realizáciu „naviac prác“, cena za
tieto práce sa stanoví podľa jednotkových cien, ktoré boli súčasťou ponuky uchádzača vo
verejnom obstarávaní. Pre položky, ktoré sa nevyskytli v cenovej ponuke Zhotoviteľ predloží
Objednávateľovi kalkuláciu ceny na schválenie. Kalkulácia ceny pre položky, ktoré sa
nevyskytli v cenovej ponuke bude vyhotovená na základe ocenenia jednotlivých položiek
výkazu výmer rozpočtovým systémom CENEKON.
3.5. Zmenu o kalkulácií nezazmluvnených naviac prác je Zhotoviteľ povinný zapísať do stavebného
denníka ako podmienenú/vyvolanú situáciu funkcionality stavebného diela, ktorá sa nevyskytla
v cenovej ponuke uchádzača.
3.6. Objednávateľom splnomocnená osoba na odsúhlasenie prác naviac vrátane kalkulácie je
technický/stavebný dozor, alebo osoba splnomocnená objednávateľom, ktorý/-á vydá pokyn na
realizáciu naviac prác nezahrnutých v zmluvnom rozpočte zápisom do stavebného denníka s
uvedením odsúhlasenej ceny, maximálne však do výšky 5 % z ceny podľa bodu 3.2 tejto
zmluvy. Odsúhlaseniu vyššej hodnoty naviac prác musí predchádzať kontrolný deň zvolaný
Objednávateľom za účasti investora, dodávateľa a min. dvoch poslancov MsZ mesta Sečovce,
ak je to relevantné. Kalkulácia naviac prác v podobe doplnkového rozpočtu bude súčasťou
preberacieho protokolu. Dodatkami pre „práce naviac“ nie je možné navýšiť cenu diela o viac
ako 20 % z ponukovej ceny úspešného uchádzača. V prípade presahu tejto hodnoty majú
zmluvné strany možnosť zmluvu upraviť dodatkom k ZoD po predbežnom schválení
zvýšeného množstva prác zastupiteľstvom. Odsúhlaseniu dodatku, vyššej hodnoty naviac prác
musí predchádzať kontrolný deň zvolaný Objednávateľom za účasti dodávateľa a min. dvoch
poslancov MsZ mesta Sečovce.
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ČLÁNOK IV.
LEHOTA NA ZHOTOVENIE A ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY
4.1. Predmet zmluvy, sa bude realizovať v lehote do dvoch mesiacov.
Predpokladaný začiatok stavebných prác:
Predpokladaný koniec stavebných prác:
Premet zmluvy musí byť protokolárne odovzdaný najneskôr k termínu:
4.2. Predmet zmluvy bude zápisnične odovzdaný objednávateľovi:
4.2.1 Protokol o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.
ČLÁNOK V. - MIESTO PLNENIA
5.1. Miesto uskutočňovania stavebných prác: Kultúrny dom Sečovce
ČLÁNOK VI. - PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1. Zhotoviteľ vystaví konečnú alebo aj čiastkovú faktúru až po zápisničnom odovzdaní a prevzatí
predmetu zmluvy alebo fakturovanej časti v tom prípade, ak bude premet zmluvy alebo jej časť
zhotovený/-á v požadovanom rozsahu a kvalite uvedenom v preberacom protokole a v súlade
s nasledovným:
Krycí list ÷ Zisťovací protokol ÷ rekapitulácia ÷ súpis vykonaných prác a dodávok materiálu,
ktorý ako celok bude v súlade so zadaním ÷ ponukou zhotoviteľa ÷ rozpočtom stavebného
diela.
6.2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní v podobe jednej zúčtovacej faktúry.
6.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť na doplnenie neúplnú faktúru, alebo faktúru, ktorá by
nemala náležitosti daňového dokladu.
6.4. Objednávateľ neposkytne preddavky.
ČLÁNOK VII. - POKUTY
7 .1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň
omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela v dohodnutom termíne, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ nedodrží termín splatnosti faktúry, môže zhotoviteľ vyúčtovať
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z dlžnej sumy na základe oprávnenej
fakturácie za každý deň omeškania úhrady faktúry.
ČLÁNOK VIII.
ZÁRUKA ZA VADY DIELA, ZÁRUČNÁ LEHOTA
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa opisu technickej správy
- výkazu výmer, v súlade s príslušnými záväznými STN EN, odbornými normami a právnymi
predpismi a že počas záručnej lehoty a predmet zmluvy bude mať vlastnosti a technické
parametre v súlade s vlastnosťami a parametrami určenými v opise technického riešenia
projektu.
Mesto Sečovce: „Stavebné úpravy Kultúrneho domu “ - výber dodávateľa stavebných prác
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8.2. Na výrobky a technologické časti diela, poskytuje zhotoviteľ záruku v dĺžke, stanovenej
výrobcom. Na stavebné práce poskytuje zhotoviteľ záruku 24 mesiacov. Záruka začína plynúť
odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
8.3. Zhotoviteľ v záručnej lehote bezplatne odstráni vady, ktoré vzniknú chybou materiálu,
nekvalitnou prácou, alebo zlým technologickým postupom. Odstránenie vady diela vykoná
zhotoviteľ v primeranej lehote k vzniknutej vade, najneskôr do 5 dní od výzvy na odstránenie
vady.
8.4. Vady diela, ktoré označí objednávateľ za havarijné (ak hrozí nebezpečenstvo úrazu je
zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Ak zhotoviteľ vady diela
neodstráni v lehote určenej touto zmluvou, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej
pokuty podľa čl. VI. Bod 7.2. tejto zmluvy.
8.5. V prípade, ak vplyv počasia neumožní odstrániť vady v lehote v zmluve určenej, lehota sa
dohodou zmluvných strán primerane predĺži.
8.6. 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.
8.7. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote do 5 dní, a havarijné
vady do 48 hodín, je objednávateľ oprávnený, nechať tieto vady odstrániť treťou osobou
a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške
do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyfakturované.
ČLÁNOK IX. - STAROSTLIVOSŤ O BOZP
9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sa
zúčastňujú na stavebných prácach, ale aj osôb okoloidúcich, a za prípadné škody na majetku,
ktoré by pri uskutočňovaní stavebných prác spôsobil.
ČLÁNOK X. - DOBA TRVANIA ZMLUVY
10.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú.
ČLÁNOK XI. - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11.1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana od
tejto zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu škody ktorá jej vznikla. Zmluvné strany sa dohodli,
že podstatným porušením povinností je porušenie ustanovení ktoréhokoľvek bodu zmluvy.
11.2. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností
vyplývajúcich zo zmluvy ak dokáže, že:
- neplnenie nastalo následkom nepredvídaných a neodvratných okolností mimoriadnej
povahy,
- prekážky ani ich následky nebolo v čase uzatvárania tejto zmluvy predvídať,
- prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani prekonať.
11.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne a musí byť v ňom
uvedený dôvod /porušenie bodu zmluvy/, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane..
11.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem
nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné
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sankcie. Po odstúpení od zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané dielo
v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Objednávateľ rozostavané zmluvné
dielo v tomto stave prevezme a zaplatí len skutočne vykonané práce rozostavaného diela.
ČLÁNOK XII. - OSTATNÉ USTANOVENIA
12.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. II. tejto zmluvy.
12.2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie.
12.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami, tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy na to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
ČLÁNOK XIII. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie
v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán
podpisujú.
13.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
13.3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riešia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
13.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne
riešiť rokovaním. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú ohľadne zmeny alebo zrušenia
záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedná zo strán požiada o rozhodnutie súd.
13.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Tri
výtlačky si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
13.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy budú nasledujúce prílohy:
Príloha č.1 - Cenová ponuka zhotoviteľa
Príloha č. 2 - Poistná zmluva o zodpovednosti podnikateľského subjektu za stavebnú činnosť
vykonávanú na predmete zákazky

V . . . . . . . , dňa

V Sečovciach, dňa

Za zhotoviteľa: .... ............................

Za objednávateľa: ..............................
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta
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FORMULÁR

ÚDAJE O VZDELANÍ A ODBORNEJ PRAXI
Funkcia: Stavbyvedúci
Meno a priezvisko
Stupeň zodpovednosti – funkcia na stavbe:

Vzdelanie
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

Názov školy:
Dátum ukončenia školy:

Iné odborné vzdelanie
Škola / vzdelávacia inštitúcia:

Dosiahnuté vzdelanie:
Dátum:

Odborná prax
Celková prax (roky)
Od - do

Na podobných zmluvách (roky)
Zamestnávateľ

V navrhovanej funkcii (roky)

Pracovné zaradenie/funkcia

Kontakt
(tel., e-mail)

Dátum: ..................
Podpis ........................................................
Meno, priezvisko
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať
ponuku v mene uchádzača)
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Mesto Sečovce – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Sídlo: Mestský úrad Sečovce, Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

817 /2018
Dokument č.:

Tel.:+421/56/285 02 27; E-mail.: milan.filip@secovce.sk

FORMULÁR

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
Ak uchádzač v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol nasledujúce
podrobnosti: podiel subdodávateľsky zabezpečovaných stavebných prác rozpísať v členení:
Subdodávateľ č.1:
(Identifikačné údaje)
Druh prác:
Hodnota prác vyjadrená v % (percentách) k
ponukovej cene:
Subdodávateľ č.2:
(Identifikačné údaje)
Druh prác:
Hodnota prác vyjadrená v % (percentách) k
ponukovej cene:
Subdodávateľ č.3:
(Identifikačné údaje)
Druh prác:
Hodnota prác vyjadrená v % (percentách) k
ponukovej cene:

Uchádzač:

Dátum: ..................
Podpis ........................................................
Meno, priezvisko
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať
ponuku v mene uchádzača)
Subdodávateľ č.1:

Dátum: ..................
Podpis ........................................................
Meno, priezvisko
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať
ponuku v mene subdodávateľa)
Subdodávateľ č.2:

Dátum: ..................
Podpis ........................................................
Meno, priezvisko
(osoba alebo osoby oprávnené podpisovať
ponuku v mene subdodávateľa)
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