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VÝZVA 
na predkladanie ponúk 

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

Obec Sečovská Polianka, Obecný úrad, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská 
Polianka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona                    
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZVO“) Vás žiadame 
o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 
zákazky s názvom: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Sečovská Polianka“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov:   Obec Sečovská Polianka,  
 Sídlo:   Obecný úrad 
     Hlavná 132/135 
     094 14 Sečovská Polianka 
 IČO:    00332828 
 DIČ:    2020630469 
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
 Číslo účtu (IBAN): SK28 5600 0000 0042 5185 5001 
 Štatutárny orgán: Michal Urban, starosta obce 
 Kontaktná osoba: Michal Urban, starosta obce 
 Kontakt:   starosta@secovskapolianka.sk , +421 (0) 905 515 195 

2. Druh verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZVO. 

3. Názov predmetu zákazky:  

 Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Sečovská Polianka“ 

4. Druh zákazky: 

 Zákazka na poskytnutie služieb. 
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5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 Hlavný predmet: 
Hlavný slovník obstarávania: CPV 71200000-0 – Architektonické a súvisiace 
služby 

6. Komplexnosť predmetu zákazky: 

Predmet zákazky nie je rozdelený, tvorí jeden požadovaný celok. Verejný 
obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 
Predloženie ponuky na časť zákazky nie je možné. V prípade, že uchádzač 
predloží ponuky na plnenie len časti zákazky, bude jeho ponuka vylúčená. 

7. Variantné riešenie: 

Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu 
k požadovanému predmetu zákazky. Ak bude súčasťou 
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude 
sa naň hľadieť akoby nebolo predložené. 

8. Predmet zákazky, opis a rozsah predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Sečovská Polianka“. 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 – Opis 
predmetu zákazky. 

9. Obhliadka miesta: 

V prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta plnenia zákazky 
obstarávateľ neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku miesta 
realizácie zákazky, aby si sám 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 starosta obce Michal Urban, ktorého kontaktné údaje sú 
uvedené v bode č.1 tejto výzvy. Žiadosť o vykonanie obhliadky musí byť 
doručená najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Na žiadosti 
doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. 

10. Spôsob určenia ceny: 

Cena musí byť stanovená za celý predmet zákazky. 

Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako cena 
maximálna, pevná, konečná, vrátane dopravy a všetkých nákladov. Dodatočná 
žiadosť o úhradu vyplývajúca z akejkoľvek podmienky nebude možná a bude sa 
brať ako porušenie podmienok. 
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Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú 
cenu, bez DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní! 

11. Zákazka sa týka projektu (programu financovaného z fondov EÚ):  

Áno 

12. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie 
predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované 
jedným prieskumom trhu), pokiaľ PHZ nepresiahne výšku finančného limitu 
zákaziek s nízkou hodnotou). Kritériom na stanovenie predpokladanej hodnoty 
zákazky je priemerná cena celkom v EUR bez DPH. 

13. Podmienky financovania a platobné dojednania:  

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

Za riadne zhotovené dielo v zmysle cenovej ponuky, v súlade so špecifikáciou 
uvedenou v tejto výzve bude mať úspešný uchádzač povinnosť vystaviť faktúru 
a túto doručiť verejnému obstarávateľovi po prevzatí predmetu zákazky 
zástupcom verejného obstarávateľa. 

Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi 
bezhotovostným platobným stykom na základe predloženej faktúry. 

Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. 

Nevybratie uchádzača za dodávateľa nevytvára nárok na uplatnenie náhrady 
škody. 

14. Typ zmluvy:  

Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá s úspešným 
uchádzačom. Zmluva o dielo bude uzavretá v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších 
predpisov ako aj zákona o verejnom obstarávaní. 

Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou 
úspešným uchádzačom. 

Verejný obstarávateľ nemôže uzavrieť s víťazným uchádzačom zmluvu, ktorý 
nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom 
obstarávaní alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. 
f)  zákona o verejnom obstarávaní. 
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15. Miesto dodania a realizácie predmetu zákazky: 

Obecný úrad, Hlavná 132/135, 094 14 Sečovská Polianka, okres Vranov nad 
Topľou, kraj Prešovský. 

16. Trvanie zmluvného vzťahu a lehoty: 

Obdobím trvania Zmluvy na dodanie predmetu zákazky je v zmysle obchodných 
podmienok dodanie predmetu zákazky najneskôr do 8 kalendárnych týždňov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy s úspešným uchádzačom. 

Dátum odovzdania predmetu zákazky tejto výzvy je záväzný a nemenný. 

Termín plnenia pre predmet tejto zmluvy bude splnený riadnym vypracovaním a 
odovzdaním dokumentácie verejnému obstarávateľovi v dohodnutej lehote. 

Odovzdaním sa rozumie odovzdanie výsledkov práce osobne s potvrdením o 
prevzatí, alebo doručením poštou, kuriérom a pod. 

17. Podmienky účasti:  

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona 
o verejnom obstarávaní a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 
40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.  

Od uchádzača sa na preukázanie podmienok účasti vyžaduje predloženie 
nasledujúcich dokladov: 
a) v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doklad 

o oprávnení poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu 
zákazky: v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne 
dostupnom a bezplatnom elektronickom registri postačuje, ak uchádzač 
vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú 
informáciu, 

b) v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doklad o tom, 
že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu,  

c) v súlade s § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doklad o tom, 
že u neho neexistuje dôvod na vylúčenie, t.j. doklad o neprítomnosti konfliktu 
záujmov v rámci predmetného verejného obstarávania.  

d) uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa §34 
ods. 1 písm. g) zákona o VO – údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o 
odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich 
zamestnancov. 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad o výkone odbornej činnosti 
projektanta na základe autorizácie – autorizovaný architekt alebo 
autorizovaný stavebný inžinier podľa zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, resp. 
relevantný doklad. 

Podmienky účasti uvedené v písm. a) až c) tohto bodu výzvy môže uchádzač  



Obec Sečovská Polianka 
Obecný úrad Sečovská Polianka 

Hlavná 132/135 
094 14  Sečovská Polianka 

 

 
 

Strana 5 z 23 

 

preukázať vyplneným čestným vyhlásením, ktoré tvorí Prílohu č.1 tejto 
výzvy. Čestné vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom 
uchádzača, resp. splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene 
uchádzača. 

Týmto nie je dotknuté právo uchádzača preukázať podmienky účasti 
prostredníctvom zápisu v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 
zákona o verejnom obstarávaní alebo inom ekvivalentnom zozname 
platnom v Európskej únií, ak tento zápis preukazuje požadovanú 
skutočnosť. 

18. Vyhodnotenie ponuky a jej obsah: 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé 
zachytenie jej obsahu.  

 Ponuka musí obsahovať:  
a) Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, 

DIČ, IČ DPH, telefón, fax, email, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu). 

b) Návrh na plnenie kritéria v zmysle Prílohy č. 3 tejto výzvy.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej 
ponuke. 

c) Doklady podľa bodu 17. tejto výzvy – Podmienky účasti (viď Príloha č. 1 tejto 
výzvy). 

d) Návrh Zmluvy o dielo – Príloha č. 4. 

Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných 
podmienok, stanovených verejným obstarávateľom. 

Uchádzač doplní iba údaje vyznačené predtlačou vo vzore zmluvy (podľa svojho 
návrhu na plnenie kritéria).  

Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh zmluvy v jednom 
vyhotovení ako súhlas s predloženými obchodnými podmienkami. 

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou 
oprávnenou konať za uchádzača (požaduje sa scan úradne osvedčeného 
plnomocenstva). 

Všetky doklady v zmysle bodu 18. tejto výzvy sa predkladajú vo formáte 
PDF (scan). 

 
19. Požiadavky na vypracovanie predmetu zákazky: 

Predmet zákazky musí byť odovzdaný verejnému obstarávateľovi v požadovanej 
forme. 
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20. Jazyk ponuky: 

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené 
v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, 
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre 
ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. 

21. Mena, spôsob tvorby ceny a ceny uvádzané v ponuke: 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona           
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom 
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.  

Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení: 

− navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

− výška a sadzba DPH,  

− navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.  

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.  

22. Miesto a lehota na predkladanie ponúk: 

Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v listinnej podobe v zalepenej obálke 
osobne alebo poštou, príp. kuriérom na adresu verejného obstarávateľa: 

Názov:   Obecný úrad Sečovská Polianka 
Adresa:   Hlavná 132/135, 094 14  Sečovská Polianka 
Úradné hodiny: PO 7:30 hod – 15:30 hod. 
   UT 7:30 hod – 15:30 hod. 
   ST 7:30 hod – 17:30 hod. 
   ŠT     nestránkový deň 
   PI 7:30 hod – 13:00 hod. 

alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: 
starosta@secovskapolianka.sk. 

Uchádzač cenovú ponuku odovzdá v zalepenej obálke, ktorá musí obsahovať 
nasledujúce údaje: 

− obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača 

− názov a sídlo verejného obstarávateľa 

− text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“ 

− heslo súťaže „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ 
Sečovská Polianka“ 

V prípade elektronickej pošty uchádzač v predmete správy uvedie „SÚŤAŽ – 
NEOTVÁRAŤ – Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Sečovská 
Polianka“ a v tele správy uvedie obchodné meno (názov) a sídlo (miesto 
podnikania) predkladateľa cenovej ponuky s príslušnými prílohami. 

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 5.11.2021 do 
10.00 hod.  

mailto:starosta@secovskapolianka.sk
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Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný 
obstarávateľ nebude prihliadať. 

V prípade, ak záujemca predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je 
rozhodujúci termín doručenia ponuky splnomocnenému zástupcovi verejného 
obstarávateľa. V prípade elektronickej pošty je rozhodujúci dátum a čas došlého 
e-mailu. 

Verejný obstarávateľ z dôvodu epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia 
COVID-19 na území Slovenskej republiky ODPORÚČA, aby uchádzači 
uprednostnili doručenie cenových ponúk elektronickou poštou. 

23. Otváranie obálok s ponukami: 

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 5.11.2021 o 11:00 hod. na 
adrese verejného obstarávateľa: Obecný úrad, Hlavná 132/135, 094 14 
Sečovská Polianka, v kancelárii starostu obce. 

Verejný obstarávateľ stanovil otváranie obálok ako NEVEREJNÉ. 

24. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Ak na základe vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto výzvy 
bude stanovená predpokladaná hodnota zákazky zodpovedať finančnému limitu 
zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s 
aktuálnou Jednotnou príručkou pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole 
verejného obstarávania/obstarávania (ďalej len „Príručka“), budú ponuky 
jednotlivých uchádzačov zároveň slúžiť ako cenové ponuky pre účely 
výberového konania na civilnú zákazku s nízkou hodnotou, ktoré sa ďalej 
bude riadiť § 117 zákona o verejnom obstarávaní a Príručkou. 

V rámci uvedeného výberového konania je jediným kritériom na vyhodnotenie 
ponúk najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. 

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý 
splnil podmienky účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný 
obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v 
procese verejného obstarávania neuspeli. 

25.  Lehota viazanosti ponúk:  

 Do 31.12.2021. 
 
26. Doplňujúce informácie: 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
v tejto výzve, 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, 
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- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

- nebude predložená ani jedna cenová ponuka. 

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní. 

Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu 
obstarávania, verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu 
obstarávania ďalšieho uchádzača v poradí. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku 
z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre 
vereného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami 
verejného obstarávateľa. 
 
 
 
 
 

 
V Sečovskej Polianke, dňa 21.10.2021.    
 
                         v. r. Michal Urban 
                                    starosta obce 
 
 
 
 
 
Prílohy: 
 Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie 
 Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky 
 Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritéria 
 Príloha č. 4 – Návrh zmluvy o dielo 
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Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie 
 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
Ja, dolu podpísaný .................................. (titul, meno a priezvisko) ako štatutárny 

zástupca/splnomocnený zástupca (nehodiace sa prečiarknuť) uchádzača 
.................................. (obchodné meno/názov, sídlo/miesto podnikania, IČO), 
týmto v súvislosti s preukázaním podmienok účasti v rámci verejného 
obstarávania pre zákazku s názvom: Vypracovanie projektovej dokumentácie 
pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ 
Sečovská Polianka“ 

 
 čestne vyhlasujem, že  

 

• som Výzvu na predloženie cenovej ponuky preštudoval a súhlasím 
s podmienkami určenými verejným obstarávateľom uvedenými vo výzve, 

• údaje v predloženej cenovej ponuke sú úplné a pravdivé, 

• táto cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase, 

• dávam písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s týmto 
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých 
zákonov, 

• uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 
poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 1 
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní), 

• nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu (§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní) 

• u uchádzača neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní – Konflikt záujmov. 

 
 
 
V ......................., dňa ....................... 
    
                        .................................................................. 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titul, meno a priezvisko  štatutárneho zástupcu, 
resp. splnomocneného zástupcu uchádzača 

(podpis + pečiatka) 
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Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky 
 

Opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Zníženie 
energetickej náročnosti budovy OcÚ Sečovská Polianka“. 

Dokumentácia bude slúžiť ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na 
realizáciu rekonštrukcie stavby.  

Budova OcÚ Sečovská Polianka bola postavená v 70-tych rokoch minulého storočia. 
V súčasnosti už nespĺňa energetické a bezbariérové požiadavky doby. 

Rekonštrukcia budovy OcÚ Sečovská Polianka bude zahŕňať zateplenie obvodového 
plášťa, strešného plášťa, ev. výmenu krytiny, hydroizoláciu strechy. Oplechovanie a 
aktívny bleskozvod. Dôjde k výmene výplní za trojsklené konštrukcie. Objekt bude 
vybavený bezbariérovým vstupom. Zrealizuje sa výmena zdroja tepla využívajúceho 
geotermálnu energiu a v dôsledku toho aj zmena vykurovacej sústavy. Nový systém 
merania a regulácie zabezpečí minimálnu spotrebu zemného plynu pri dodržaní 
tepelnej pohody. Zníženie spotreby plynu sa dosiahne aj osadením 
decentralizovaných rekuperačných jednotiek. Dôjde k výmene svietidiel za LED.  

Predmet projektovej dokumentácie: 
- ASR – stavebná časť 
- Tepelno-technické posúdenie 
- Statické posúdenie 
- Vzduchotechnika 
- Elektro a bleskozvod 
- Zdroj tepla  
- Ústredné vykurovanie 
- Požiarna ochrana 

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v celom rozsahu v zmysle platných 
zákonov a vyhlášok, technických noriem a súvisiacich predpisov a ustanovení. 

Rozpočet musí byť vypracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a 
montážne práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase vypracovania 
projektovej dokumentácie. 

Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov 
a musí obsahovať konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, 
plochy, kubatúry, množstvá a pod.). 

Verejný obstarávateľ požaduje odovzdať na svoju adresu grafickú i textovú časť 
projektovej dokumentácie v požadovanom rozsahu potrebnom pre účely stavebného 
povolenia v nasledovnom počte vyhotovení: 
– v písomnej (tlačenej) forme v 6-tich farebných originálnych vyhotoveniach, 
– v elektronickej forme na troch CD nosičoch – grafickú časť vo formáte PDF, DWG, 
textovú časť vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls 

V prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta plnenia zákazky obstarávateľ 
neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby 
si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu 
spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. 
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Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby je 
kontaktnou osobou starosta obce Michal Urban, e-mail: 
starosta@secovskapolianka.sk , tel.: +421 (0) 905 515 195. Žiadosť o vykonanie 
obhliadky musí byť doručená najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Na 
žiadosti doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať.  

mailto:starosta@secovskapolianka.sk
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Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritéria 

 
 

Návrh na plnenie kritéria 
 
 

Predmet zákazky:  
 
Vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom: 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Sečovská Polianka“ 
 
 
Identifikácia uchádzača: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

 
 
 

Popis 
Cena v EUR 

bez DPH 
DPH 
20% 

Cena v EUR s 
DPH 

Projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie 

   

Cena spolu    

 
 
 
 

Som/nie som platcom DPH. 
*nehodiace sa prečiarknite 

 
 
 

V ................................, dňa ..................... 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
podpis a pečiatka uchádzača 

(v súlade so zápisom v obchodnom 
registri, resp. v živnostenskom registri) 
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Príloha č. 4 – Návrh zmluvy o dielo 
 

 

 

Zmluva o dielo 

č. ..................................... 

 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 3 ods. 4 zák. č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
medzi 

 

 
Objednávateľ: Obec Sečovská Polianka 
Sídlo:    Obecný úrad Sečovská Polianka 

     Hlavná 132/135 
094 14 Sečovská Polianka 

Štatutárny zástupca: Michal Urban, starosta obce 
IČO:    00332828 
DIČ:    2020630469 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu (IBAN):  SK28 5600 0000 0042 5185 5001  
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných:  JUDr. Iveta Bérešová 
b) technických:  Michal Urban 

Kontakt:                         057 / 488 20 80, 0905 515 195 
E-mail:    ocu@secovskapolianka.sk 

starosta@secovskapolianka.sk 
Webová adresa (URL): https://secovskapolianka.sk/ 
 
(ďalej len ,,Objednávateľ”) 

 
 

a 

(doplní uchádzač)  

Zhotoviteľ: Zastúpený: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové 
spojenie: 
Číslo účtu 
(IBAN): 
Zapísaný v 

 
(ďalej len ,,Zhotoviteľ”) 

mailto:ocu@secovskapolianka.sk
mailto:starosta@secovskapolianka.sk
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(ďalej spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“) 

 
 

Preambula 
 

Táto  zmluva  sa  uzatvára  ako  výsledok   verejného  obstarávania  v zmysle  §   
117   zákona   č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: „Vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre projekt s názvom: „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy OcÚ Sečovská Polianka“. 

 

Článok 1 

Predmet zmluvy 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej 
len „ZoD“) vypracovať a dodať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
pre Objednávateľa dielo: 
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom: 

„Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Sečovská Polianka“ v 

rozsahu: 

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (ďalej len „DSP“), 

ďalej spolu aj ako „predmet zmluvy“, „dielo“ a jednotlivo ako „časti diela“ alebo 
„jednotlivé plnenia“. 

2. Podrobný rozsah, obsah a forma vypracovania predmetu zmluvy, resp. 
jednotlivých plnení sú špecifikované v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zmluvy, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný si prezrieť miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred 
začatím vypracovania projektovej dokumentácie (ďalej len „PD“) a vyžiadať si 
od Objednávateľa všetky potrebné podklady a informácie, ktoré súvisia s 
plnením predmetu zmluvy. Objednávateľ je povinný jemu dostupné informácie 
poskytnúť. Rovnako je Zhotoviteľ povinný pred vypracovaním diela preveriť si 
existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky dotknutých orgánov a 
správcov inžinierskych    sietí     zapracuje     do     projektovej     dokumentácie     
po     prerokovaní  s Objednávateľom do 7 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, 
ak nedôjde k dohode o inom termíne tak, aby termín plnenia podľa čl. 2 tejto 
zmluvy bol dodržaný. 

5. Dielo podľa bodu 1. tohto článku sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá 
bude Objednávateľovi odovzdaná za podmienok uvedených v tejto zmluve. 

6. PD bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie 
požadovaných prác. 

7. Predmet zmluvy bude vypracovaný v zmysle ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok. 
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8. Projektovú dokumentáciu  Zhotoviteľ  vypracuje  aj v súlade so zákonom č. 
343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.) 
vzhľadom na skutočnosť, že realizácia diela bude uskutočnená po výberovom 
konaní na Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné v PD uvádzať 
obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny 
výrobok či výrobcu, ale iba presný opis ich parametrov. 

9. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne splnený predmet zmluvy, resp. jednotlivé 
časti plnenia prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu. 

 

 
Článok 2 

Termíny a spôsob plnenia 
 

1.  Zhotoviteľ sa  zaväzuje  riadne  splniť  predmet  zmluvy  v rozsahu  podľa  čl.  
1,  v súlade s touto zmluvou, výzvou na  predloženie  cenovej  ponuky a  s jeho  
ponukou  predloženou v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule 
tejto zmluvy, riadne a včas. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v plnom rozsahu v 
nasledovných termínoch: 

 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie: do 8 týždňov odo 

dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

3. Odovzdanie a prevzatie celého predmetu zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1., sa 
uskutoční na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“), 
podpísaného oboma zmluvnými stranami. Protokol Zhotoviteľ vyhotoví v 
štyroch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje o Objednávateľovi a 
Zhotoviteľovi, predmet plnenia a prílohy, pričom protokol musí jasne  preukázať,  
že  odovzdávaný  predmet  zmluvy bol  zhotovený a dodaný podľa požiadaviek 
tejto zmluvy a jej príloh. Tri originály protokolu sú určené pre Objednávateľa a 
jeden originál pre Zhotoviteľa. 

Za Objednávateľa časť diela prevezme a príslušný protokol podpíše: 

Michal Urban, starosta obce Sečovská Polianka, tel.: 057 / 488 20 80, 0905 

515 195, E-mail: ocu@secovskapolianka.sk a starosta@secovskapolianka.sk. 

Za Zhotoviteľa časť diela prevezme a príslušný protokol podpíše: (doplní 
uchádzač) 

4. Protokol o prevzatí časti plnenia podľa čl. 1. ods. 1, bod 1.1. bude podpísaný až 
po prekontrolovaní jeho štruktúry a rozsahu odovzdaného diela, resp. časti diela 
Objednávateľom. 

5. Predmet tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním PD v 
zmysle čl. 1. tejto zmluvy Objednávateľovi a vykonaním. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vplyvom vis major dôjde k vzniku 
okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu zmluvy v 
dohodnutej lehote plnenia, lehota na plnenie sa primerane predĺži o dobu 
trvania takejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu 
písomne oznámiť Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na 
predĺženie lehoty plnenia. 

mailto:ocu@secovskapolianka.sk
mailto:starosta@secovskapolianka.sk
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Článok 3 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení tejto zmluvy s maximálnou odbornou 
starostlivosťou a pozornosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, technickými normami, touto zmluvou, s výzvou na predloženie 
ponuky v rámci verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy, 
s vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií a pokynmi 
Objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri 
plnení predmetu zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 
Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže bez 
predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme 
Objednávateľa a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje včas odovzdať Zhotoviteľovi všetky písomnosti a 
informácie,ktoré vyplynú z plnenia predmetu zmluvy a informovať ho o všetkých 
skutočnostiach, ktoré majú vplyv na plnenie predmetu zmluvy. 

4. V záujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje 
poskytnúť Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť. 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že  vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 1 tejto 
zmluvy    a Prílohy  č.  1   je   predmetom   činnosti   Zhotoviteľa   a disponuje   
takými   kapacitami  a odbornými znalosťami, ktoré sú k ich poskytnutiu 
potrebné. 

6. Zhotoviteľ je povinný chrániť práva a oprávnené záujmy Objednávateľa a 
zaväzuje sa vykonávať predmet zmluvy s maximálnou odbornou 
starostlivosťou, v záujme a v prospech Objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť, kvalitu a komplexnosť vypracovania diela pre 
požadovaný účel v zmysle čl. 1 tejto zmluvy. 

8. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy vo vlastnom 
mene a na vlastnú zodpovednosť. 

9. V prípade uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 
poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 

orgánu a nimi poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby 

poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s 
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príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ. 

 
 

 
Článok 4 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena za dielo bola medzi zmluvnými stranami stanovená na základe výsledkov 
verejného obstarávania uvedeného v preambule tejto zmluvy nasledovne: 
(doplní uchádzač) 

 

1.1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) 

Cena bez DPH Eur 

DPH 20% Eur 

Cena celkom s DPH Eur 

Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú 
v súvislosti  s plnením tejto zmluvy, vrátane inžinierskej činnosti. 

2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela podľa čl. 4 ods. 1 tejto zmluvy 
bude konečná faktúra vystavená Zhotoviteľom po protokolárnom odovzdaní a 
prevzatí jednotlivých častí plnenia podľa čl. 1 ods. 1, v zmysle čl. 2 ods. 3 a 4 
tejto zmluvy. Fakturácia za OAD bude uskutočnená po nadobudnutí 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Lehota splatnosti faktúry je 30 
kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom 
Objednávateľovi. Súčasťou každej čiastkovej faktúry bude Protokol o odovzdaní 
a prevzatí, podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 1 tohto článku za riadne splnený predmet 
zmluvy, resp. časť plnenia prevodom finančných prostriedkov na účet 
Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe vystavenej faktúry. 

4. Faktúra vyhotovená v 4 rovnopisoch musí obsahovať náležitosti v zmysle 
platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov. 

5. Faktúra – daňový doklad vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov diela: 
„Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt s názvom: „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy OcÚ Sečovská Polianka“. 

6. Objednávateľ vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu, vrátane  
jej  príloh. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne 
údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi alebo 
náležitosti deklarované v tejto zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi 
na opravu, resp. prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru; v 
tomto prípade sa lehota splatnosti faktúry bude odvíjať od termínu predloženia 
novej faktúry. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania 
príslušnej peňažnej sumy  (ceny diela)  v zmysle  faktúry vystavenej v súlade s 
bodom 2 tohto článku z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. 
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Článok 5 

Podklady a spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa 
 

1. Objednávateľ  sa  zaväzuje,  že  počas  plnenia  predmetu  zmluvy  poskytne  
Zhotoviteľovi  v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce 
najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, ktorých potreba 
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ aj Zhotoviteľ určili zodpovedných pracovníkov, s ktorými budú 
prejednávané požiadavky vyplývajúce z predmetu tejto zmluvy nasledovne: 

Zodpovedný pracovník za Objednávateľa: 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných:   JUDr. Iveta Bérešová 
b) technických:   Michal Urban 
Kontakt:                                      057 / 488 20 80, 0905 515 195 
E-mail:  ocu@secovskapolianka.sk,  

starosta@secovskapolianka.sk  

 
Zodpovedný pracovník za Zhotoviteľa: (doplní uchádzač) 
............................................................. 

 

 
 

Článok 6 

Zodpovednosť za vady, záruka 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD je zhotovený podľa tejto zmluvy 
a že po dobu stanovenú v ods. 3 tohto článku zmluvy bude mať vlastnosti 
dojednané v tejto zmluve   a bude spôsobilý k použitiu na dohodnutý účel. V rámci 
tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že PD je zhotovená 
tak, že na jej základe je možné realizovať predmetnú stavbu pri dodržaní 
rozpočtu, ktorý je súčasťou PD. Za vady PD sa považuje každá zmena výkazu 
výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí PD, ktorá má za následok zmenu 
rozpočtu. 

2. Ak pri preberaní niektorej časti diela Objednávateľ zistí, že táto časť plnenia má 
vady, túto časť plnenia neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených 
vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať 
túto časť plnenia bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne 
určenom v zápise. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej 
odovzdania Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem. 
Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia počas realizácie stavby podľa tejto projektovej 
dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo 
spôsobí napr. nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť 
projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo materiálu  v 
rozpočte, resp. vo výkaze výmer a to až do dňa nadobudnutia právoplatnosti 
kolaudačnéhorozhodnutia, resp. rozhodnutia o užívaní stavby. Tento záväzok 
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prechádza aj na prípadného právneho nástupcu Zhotoviteľa. 

4. Záručná doba za projektovú dokumentáciu je 5 rokov a začína plynúť odo dňa 
odovzdania projektovej dokumentácie bez vád Objednávateľovi a neplynie v čase 
odstraňovania vád zo strany Zhotoviteľa. 

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu 
písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6. Pre  prípad  vady  plnenia  dojednávajú  zmluvné  strany  právo  Objednávateľa  
požadovať   a povinnosť Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady 
plnenia. 

7. Prípadnú reklamáciu vady diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po 
zistení vady, v písomnej forme ( aj v elektronickej podobe – e-mail a následne 
písomnou formou) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení reklamácie 
Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 5 pracovných dní od jej 
uplatnenia Objednávateľom, ak nedôjde  k dohode o inom termíne vzhľadom na 
rozsah zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma 
zmluvnými stranami. 

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu 
spôsobenú jeho činnosťou. Doklad o poistení Objednávateľovi na požiadanie 
predloží. 

9. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí pri plnení tejto 
zmluvy. 

10. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni v 
stanovenej lehote, má Objednávateľ  právo  od  zmluvy odstúpiť.  V prípade,  že  
Zhotoviteľ  neodstráni v stanovenej lehote vady plnenia je Objednávateľ tiež 
oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady Zhotoviteľa. 

11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že opravy vád predmetu diela nie sú predmetom 
výkonu odborného autorského dohľadu. 

12. Zhotoviteľ  zodpovedá  za   škodu,   ktorá   vznikne   Objednávateľovi   alebo   
tretej   osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 
alebo v dôsledku porušenia všeobecne záväzných predpisov Zhotoviteľom. 

 

 
Článok 7 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzdaním diela prechádza na Objednávateľa 
vlastnícke právo k dielu, resp. k odovzdanej časti plnenia. 

2. Zhotoviteľ   týmto   udeľuje    Objednávateľovi    súhlas    (licenciu)    na    použitie    
diela    v neobmedzenom rozsahu,  najmä  na  vyhotovenie  rozmnoženín  diela,  
rozširovanie  diela v rámci jeho ďalšieho spracovania. Tento súhlas sa udeľuje 
bezodplatne, na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto zmluvy. 
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Článok 8 

Sankcie a odstúpenie od zmluvy 
 

1. V prípade omeškania  Objednávateľa  s peňažným  plnením  má  Zhotoviteľ  právo  
na  úrok  z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov. 

2. V prípade, že  Zhotoviteľ  nedodá časť  plnenia zmluvy v zmysle čl. 1 ods. 1  v 
termíne podľa čl. 2 ods. 2 zmluvy, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo 
výške  0,5  %  zo  zmluvnej  ceny  s  DPH  za  jednotlivú  časť  plnenia  (uvedenej 
v článku 4 ods. 1 bod 1.1 a bod 1.2,.) za každý deň omeškania až do jeho 
prevzatia Objednávateľom. 

3. V prípade, že časť  diela  v zmysle  čl.  1  ods.  1  bod  1.1.  a 1.2.  tejto  zmluvy 
(v  grafickej, v textovej časti alebo vo výkaze výmer a kubatúr) bude mať vady, je 
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 
5% z celkovej zmluvnej ceny s DPH za jednotlivú časť plnenia uvedenej v čl. 4 
ods. 1 bod 1.1.  

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád diela podľa čl. 6 ods. 
6, je Objednávateľ oprávnený uplatniť  voči  Zhotoviteľovi  zmluvnú  pokutu  vo  
výške  50  eur  za každý deň omeškania. 

5. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu 
škody. Toto neplatí v prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok z dôvodu 
spôsobeného na strane Objednávateľa. 

6. Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu vyfakturovať okamžite ako mu 
vznikne podľa tejto zmluvy na ňu nárok, splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia 
Zhotoviteľovi. 

7. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade jej 
závažného alebo opakovaného porušenia druhou zmluvnou stranou, pričom za 
podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje: 

• nevykonanie dohodnutého predmetu zmluvy, resp. jednotlivého plnenia v 
zmysle tejto zmluvy a jej príloh, 

• nedodržanie termínu plnenia. 

8. Platnosť tejto zmluvy neskončí skôr ako vyrovnanie peňažných záväzkov medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 

 

 
Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni  jej  zverejnenia  na  webovom  sídle  
Objednávateľa  v zmysle  zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám. 

2. Zmeny tejto zmluvy možno uskutočňovať len písomnými dodatkami podpísanými 
oboma zmluvnými stranami. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  
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Príloha č. 1 – Opis predmetu zmluvy  
Príloha č. 2 – Ocenený zoznam položiek 

4. Zmluva sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch majúcich platnosť originálu, z 
ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa 
riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 
znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných na území SR. 

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že zmluvu 
uzavreli slobodne, vážne, zrozumiteľne, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 
 
 

 
V ..................., dňa: ....................                                 V Sečovskej Polianke, dňa: ................ 

 
 

Zhotoviteľ:                                                              Objednávateľ: 

 
 
 

.................................................                              ...................................................... 
               Michal Urban  
                starosta obce
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Príloha č. 1 
 

Opis predmetu zmluvy 

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy OcÚ Sečovská Polianka“. 

Dokumentácia bude slúžiť ako príloha k žiadosti o vydanie stavebného povolenia na realizáciu 
rekonštrukcie stavby.  

Budova OcÚ Sečovská Polianka bola postavená v 70-tych rokoch minulého storočia. V 
súčasnosti už nespĺňa energetické a bezbariérové požiadavky doby. 

Rekonštrukcia budovy OcÚ Sečovská Polianka bude zahŕňať zateplenie obvodového plášťa, 
strešného plášťa, ev. výmenu krytiny, hydroizoláciu strechy. Oplechovanie a aktívny bleskozvod. 
Dôjde k výmene výplní za trojsklené konštrukcie. Objekt bude vybavený bezbariérovým vstupom. 
Zrealizuje sa výmena zdroja tepla využívajúceho geotermálnu energiu a v dôsledku toho aj 
zmena vykurovacej sústavy. Nový systém merania a regulácie zabezpečí minimálnu spotrebu 
zemného plynu pri dodržaní tepelnej pohody. Zníženie spotreby plynu sa dosiahne aj osadením 
decentralizovaných rekuperačných jednotiek. Dôjde k výmene svietidiel za LED.  

Predmet projektovej dokumentácie: 
- ASR – stavebná časť 
- Tepelno-technické posúdenie 
- Statické posúdenie 
- Vzduchotechnika 
- Elektro a bleskozvod 
- Zdroj tepla  
- Ústredné vykurovanie 
- Požiarna ochrana 

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná v celom rozsahu v zmysle platných zákonov a 
vyhlášok, technických noriem a súvisiacich predpisov a ustanovení. 

Rozpočet musí byť vypracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne 
práce a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase vypracovania projektovej dokumentácie. 

Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musí 
obsahovať konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, 
množstvá a pod.). 

Verejný obstarávateľ požaduje odovzdať na svoju adresu grafickú i textovú časť projektovej 
dokumentácie v požadovanom rozsahu potrebnom pre účely stavebného povolenia v 
nasledovnom počte vyhotovení: 
– v písomnej (tlačenej) forme v 6-tich farebných originálnych vyhotoveniach, 
– v elektronickej forme na troch CD nosičoch – grafickú časť vo formáte PDF, DWG, textovú časť 
vo formáte.doc, tabuľkovú časť.xls 

V prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta plnenia zákazky obstarávateľ 
neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sám 
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 starosta obce Michal Urban, e-mail: starosta@secovskapolianka.sk , tel.: +421 (0) 905 
515 195. Žiadosť o vykonanie obhliadky musí byť doručená najneskôr do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk. Na žiadosti doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. 
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Príloha č.2 

 

Ocenený zoznam položiek 
 
 
 

Popis 
Cena v EUR bez 

DPH DPH 20% 
Cena v EUR s 

DPH 

 

Projektová dokumentácia pre 
stavebné povolenie 

   

Cena spolu    

 
 
 
 

Som/nie som platcom DPH. 

*nehodiace sa prečiarknite 

 
 
 
 
 
 

V .........................., dňa ..................... 
 
 
 

 

............................................................. 
                                                                             podpis a pečiatka zhotoviteľa 
                                                                        (v súlade so zápisom v obchodnom 
                                                                      registri, resp. v živnostenskom registri) 
 


