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A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 
Všeobecné informácie 

1 Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov organizácie: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

Adresa organizácie: P.O. BOX 45, Karloveská 2,  842 04 Bratislava 

IČO: 00 156 782 

IČ DPH: SK2020480198 

Zastúpený: Ing. Ladislavom Lazárom, generálnym riaditeľom štátneho podniku 

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. 

Číslo účtu: 6602639001/1111 

Web: www.vvb.sk 

Kontaktná osoba: Radoslav Hija 

Kontaktná adresa: PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 

 Gaštanová 13, 811 04 Bratislava 

Tel: +421 2 5465 3904 

Fax: +421 2 5465 4044 

e-mail:  tender@process-management.sk 

(ďalej len „verejný obstarávateľ“) 

2 Predmet zákazky 

2.1 Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov“ 

2.2 Postup zadávania zákazky: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa  
§ 100 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní 

2.3 Stručný popis predmetu zákazky: 

Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 Ochrana vtáctva Podunajska, Aktivita C.1 Revitalizácia močiara Istragov, 
SVD G-N, Vodné dielo Gabčíkovo, Prívodný kanál, Pravostranný priesakový kanál (PPK), SO 1-33.173 
Výustný objekt v km 17,48 - Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov. 
Účelom uvažovanej investície je rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov Výustného objektu v km 17,48 
PPK VD Gabčíkovo vrátane vypracovania dokumentácie pre realizáciu stavby a dokumentácie skutočného 
realizovania stavby. 

2.4 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 – „Opis predmetu zákazky“ súťažných 
podkladov. 

2.5 Nomenklatúra - Spoločný slovník obstarávania (CPV)  

Hlavný predmet: 

45246000-3 Regulácia riek a protipovodňové práce 

Doplňujúce predmety: 

45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 
71245000-7 Schvaľovacie plány, vykonávacie výkresy a špecifikácie 

2.6 Komplexnosť dodávky 

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky špecifikovaný v zmysle bodu 2 týchto súťažných 
podkladov. 

3 Zdroj finančných prostriedkov 

3.1 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov projektu LIFE 07 NAT/SK/000707, Ochrana populácií 
ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja (zdroje LIFE – fondy EU), 
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zo štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v nasledovnom členením: 

• príspevok európskej komisie 44,62 % 
• dotácia MŽP SR  46,47 % 
• vlastné prostriedky W, š.p. 8,91 %. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 300 000,00 EUR bez DPH 

3.2 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu 
vystaveného zhotoviteľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa jeho doručenia. 

3.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. 

4 Zmluva 

4.1 Výsledkom verejného obstarávania bude v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uzavretie Zmluvy 
o dielo na predmet obstarávania uvedený v bode 2 týchto súťažných podkladov. 

4.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky tvorí časť B.3 
– „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob 
určenia ceny“ týchto súťažných podkladov. 

5 Miesto a termín dodania predmetu zákazky 

5.1 Miesto uskutočnenia prác: 

Stavba bude realizovaná v lokalite SVD G-N, Vodné dielo Gabčíkovo, Prívodný kanál, Pravostranný 
priesakový kanál, Výustný objekt v km 17,48, k. ú. Gabčíkovo, okres Dunajská Streda 

5.2 Termín uskutočnenia predmetu zákazky: Dielo je zhotoviteľ povinný uskutočniť v lehote do 5 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

6 Variantné riešenie 

6.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, 
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

Časť II. 
Dorozumievanie a vysvetľovanie 

7 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi 

7.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí 
úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených 
v týchto dokumentoch. 

7.2 Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať 
písomne prostredníctvom pošty, osobne alebo elektronicky alebo ich kombináciou. 

7.3 Pri poskytnutí informácií elektronickými prostriedkami (napr. e-mailom), doručia sa tieto informácie 
na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1 aj v listinnej podobe prostredníctvom poštovej zásielky 
alebo osobne, najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie elektronickými prostriedkami. 

7.4 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie predloženej/doručenej elektronickými prostriedkami 
a informácie predloženej v listinnej podobe, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, je rozhodujúca 
listinná podoba. 

7.5 V prípade skupiny dodávateľov sa odporúča za účelom uľahčenia komunikácie s verejným obstarávateľom, 
aby jej účastníci splnomocnili jedného z nich, ktorý má právnu subjektivitu a spôsobilosť na právne úkony 
v plnom rozsahu, na uskutočňovanie všetkých právnych úkonov týkajúcich sa ponuky, ktorú táto skupina 
dodávateľov predloží do tejto súťaže a účasti tejto skupiny dodávateľov v tejto súťaži. 

7.6 Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, alebo 
záujemcom, najmä písomností, s doručením ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája plynutie lehôt, 
sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa všeobecného predpisu 
o správnom konaní. 

8 Vysvetľovanie súťažných podkladov 

8.1 V prípade potreby objasniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk alebo informácie uvedené 
v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej 
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osoby na adrese uvedenej v bode 1.Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie bezodkladne, najneskôr do 
piatich pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým záujemcom. 

8.2 Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie ponúk.  

9 Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky 
9.1 Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác. Uchádzačovi sa 

odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia (na vlastnú zodpovednosť, náklady a riziko) z dôvodu 
získania všetkých údajov, ktoré môžu byť potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na 
predmetnú zákazku. 

Časť III. 
Príprava ponuky 

10 Vyhotovenie ponuky 

10.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a to písacím 
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, perom s nezmazateľným 
atramentom a pod.  

10.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto 
súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie týchto 
dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak. 

10.3 Verejný obstarávateľ odporúča, aby ponuka uchádzača, samostatne časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“, bola 
zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých častí, teda aby časť „Ostatné“ tvorila jeden 
celok a časť „Kritériá“ tvorila jeden celok, za ktorý sa považuje knižničná väzba, hrebeňová väzba 
doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, alebo 
prípadne iným podobným druhom väzby. Prvá strana ponuky by mala obsahovať obchodné meno, sídlo 
alebo adresu uchádzača. Každá strana ponuky by mala byť očíslovaná. Ponuka by mala obsahovať 
zoznam dokladov a dokumentov predkladaných uchádzačom. 

10.4 Ak uchádzač predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v listinnej podobe, predloží ich súčasne 
v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo 
obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, 
ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky. 

10.5 Uchádzači vo svojej ponuke označia, ktoré informácie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernými 
informáciami v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní. 

11 Jazyk ponuky 

11.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 

11.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia 
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené 
do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku. 

12 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

12.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov. 

12.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene euro. 

12.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie: 

• navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

• výška DPH, 

• navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.  

12.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som 
platcom DPH“. 

13 Zábezpeka 

13.1 Verejný obstarávateľ nevyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. 
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14 Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť 
ponuky, označenú slovom, 

14.1 „Kritériá“, ktorá bude obsahovať: 

14.1.1 návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa časti A.3 – „Kritériá na hodnotenie ponúk 
a spôsob ich uplatnenia“ týchto súťažných podkladov; 

14.1.2 kópia ponuky na CD/DVD nosiči. 

14.2 „Ostatné“, ktorá bude obsahovať: 

14.2.1 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet 
zákazky podľa týchto súťažných podkladov; 

14.2.2 obsah ponuky (index – položkový zoznam dokladov ponuky) s odkazom na očíslované strany; 

14.2.3 vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ uvedený v Prílohe 1 týchto 
súťažných podkladov. V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento 
formulár každý jej člen; 

14.2.4 doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti uvedené v Oddiele III.1) 
Podmienky účasti výzvy na predkladanie ponúk; 

14.2.5 zoznam dôverných informácii v zmysle bodu 10.5 týchto súťažných podkladov; 

14.2.6 čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podľa Prílohy č. 2, v prípade, ak ponuku bude 
predkladať skupina dodávateľov; 

14.2.7 plnú moc podľa Prílohy č. 3 pre jedného z členov skupiny (podpísanú všetkými členmi skupiny 
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny), ktorý bude 
oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých 
ostatných členov skupiny. Úkony zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému 
obstarávateľovi záväzné; 

14.2.8 čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 4, že súhlasí s obchodnými podmienkami 
dodania predmetu zákazky uvedenými v častiach B.3 – „Obchodné podmienky dodania predmetu“ 
zákazky, B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob určenia ceny“ súťažných podkladov. 
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača; 

15 Náklady na ponuku 

15.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

15.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa 
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie vyhlásenej súťaže. 

Časť IV. 
Predkladanie ponúk 

16 Oprávnený uchádzač 

16.1 Uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá uskutočňuje stavebné 
práce a predložila ponuku.  

16.2 Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá 
predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.  

16.3 V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov pred podpisom 
zmluvy uzatvorila a predložila verejnému obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, 
aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu 
zákazky. 

17 Predloženie ponuky 

17.1 Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli v tlačenej verzii v listinnej podobe v uzavretom obale podľa 
bodu 20 týchto súťažných podkladov osobne, alebo ju zašle poštovou zásielkou na adresu kontaktnej 
osoby verejného obstarávateľa uvedenú v bode 19.1 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie 
ponúk podľa bodu 19.2 týchto súťažných podkladov. 
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17.2 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín 
doručenia ponuky na adresu uvedenú v bode 19.1 týchto súťažných podkladov. 

17.3 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, kontaktná osoba vydá uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí. 

18 Platnosť ponuky 

18.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 30.04.2013. 

18.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov, alebo ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa 
pred uzavretím zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá rozhodnutie o predbežnom 
opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného obstarávateľa, oznámi sa uchádzačom predpokladané 
predĺženie lehoty viazanosti ponúk. 

18.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej, primerane 
predĺženej lehoty viazanosti ponúk. 

19 Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

19.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: 

PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. 
Gaštanová 13, 811 04 Bratislava 

19.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 08.11.2013 o 11.00 h. 

19.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 19.2 týchto súťažných 
podkladov sa vráti uchádzačovi neotvorená. 

20 Označenie obalu ponuky 

20.1 Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky podľa bodu 14 Obsah ponuky do samostatných nepriehľadných 
obálok, ktoré musia byť uzatvorené, a označené nasledovnými údajmi: 

19.1.1 časť ponuky „Kritéria“ musí byť označená heslom súťaže „Kritéria – Dvojstavidlové uzávery“, 

19.1.2 časť ponuky „Ostatné“ musí byť označená heslom súťaže „Ostatné – Dvojstavidlové uzávery“. 

20.2 Uchádzač vloží obálky s jednotlivými časťami ponuky do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť 
uzatvorená, zabezpečená proti neoprávnenému otvoreniu a označená nasledovnými údajmi: 

• názov a adresa kontaktného miesta verejného obstarávateľa uvedená v bode 19.1, 

• názov a adresa uchádzača, 

• označenie: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, 

- označenie heslom súťaže: „VV – Dvojstavidlové uzávery“ 

21 Doplnenie alebo zmena ponuky 

21.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne meniť, alebo dopĺňať len v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 19.2 týchto súťažných podkladov.  

21.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti 
uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo 
splnomocnenou osobou uchádzača na adresu podľa bodu 19.1 týchto súťažných podkladov a doručením 
novej ponuky na adresu podľa bodu 19.1 týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 19.2 týchto súťažných podkladov. 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

22 Otváranie ponúk 

22.1 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční dňa 08.11.2013. 

22.2 Otváranie časti ponúk „Ostatné“ je neverejné a pri otváraní ponúk komisia postupuje podľa § 41 zákona 
o verejnom obstarávaní. 

22.3 Otváranie časti ponúk „Kritériá“ sa uskutoční v termíne podľa § 41 ods. 2 a spôsobom podľa § 41 ods. 3 
zákona o verejnom obstarávaní. 

22.4 Miesto otvárania ponúk:  
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VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Karloveská 2, 842 17 Bratislava 

22.5 Na otváraní časti ponúk „Kritériá“ sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na 
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený 
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou 
uchádzačom na jeho zastupovanie. 

22.6 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) 
sa preukáže na otváraní časti ponúk „Kritériá“ preukazom totožnosti a poverený zástupca uchádzača 
preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie. 

22.7 Na otváraní časti ponúk „Kritériá“ sa zverejnia obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých 
uchádzačov ktorých ponuka nebola vylúčená a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, 
určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v časti ponuky 
„Kritériá“ sa nezverejňujú. Každá otvorená časť ponuky „Kritériá“ sa označí rovnakým poradovým číslom 
ako časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ predloženú tým istým uchádzačom. 

22.8 Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk, označených 
ako „Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých 
ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk. 

23 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 

23.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok 
účasti, týkajúcich sa: 

• osobného postavenia uchádzačov podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní, 

• technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní. 

23.2 Verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na 
predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi. 

23.3 V zmysle § 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bude posudzovať aj všetky 
referencie za dané obdobie. 

23.4 Verejný obstarávateľ môže pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
uchádzačov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, požiadať, aby predložili 
zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší, ako 60 dní, s uvedením ich mena 
a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo 
dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo. 

23.5 Verejný obstarávateľ písomne požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie 
podmienky účasti. Ak ide o doplnenie dokladov podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo 
záujemca doplní doklady spôsobom podľa § 132 zákona o verejnom obstarávaní a ak ide o doplnenie 
iných dokladov alebo o vysvetlenie dokladov, uchádzač alebo záujemca ho doručí verejnému 
obstarávateľovi, pričom v oboch prípadoch je to uchádzač povinný urobiť v lehote podľa § 33 ods. 6 
zákona o verejnom obstarávaní. 

23.6 Lehota na predloženie alebo doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom 
obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní je zachovaná, ak uchádzač alebo záujemca 
predloží alebo doplní doklady spôsobom podľa § 129 alebo § 132 zákona o verejnom obstarávaní 
najneskôr v posledný deň lehoty. 

23.7 Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, sa posudzujú podľa obsahu. Verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ nevyžaduje preukázanie skutočností, ktoré sú všeobecne známe, a verejný 
obstarávateľ, ktorý je orgánom verejnej moci, nevyžaduje ani preukázanie skutočností, ktoré sú mu známe 
z jeho činnosti. 

23.8 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak:  

• nesplnil podmienky účasti,  
• predložil neplatné doklady,  
• nepredložil po písomnej žiadosti podľa bodu 23.5 vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov 

v určenej lehote alebo, 
• poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie. 
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23.9 V prípade podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. ak uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti čestným vyhlásením, verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyhodnotí splnenie 
podmienok účasti úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi podľa § 33 zákona o verejnom obstarávaní; 
ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo uchádzačov, vyhodnotí následne splnenie podmienok účasti 
ďalšieho uchádzača alebo uchádzačov v poradí. 

24 Preskúmanie ponúk 

24.1 Verejný obstarávateľ pred začatím elektronickej aukcie preskúma ponuky podľa kritérií, ktoré sú uvedené 
vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. 

24.2 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a 
náležitosti ponuky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené vo výzve na 
predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch alebo náležitosti ponuky. 

24.3 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré zodpovedajú požiadavkám a 
podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných podkladoch. 

24.4 Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 
rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na predkladanie 
ponúk a v týchto súťažných podkladoch. 

25 Vysvetlenie ponúk 

25.1 Komisia na vyhodnotenie ponúk môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponúk. Vysvetlením 
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a 
počítaní.  

25.2 Ak sa pri určitej zákazke objaví mimoriadne nízka ponuka, komisia môže písomne požiadať uchádzača 
o podrobnosti podľa § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre 
jej cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa 
doručenia žiadosti, pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.  

26 Vyhodnotenie ponúk 

26.1 Komisia zriadená verejným obstarávateľom vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, podľa 
kritérií určených vo výzve na predkladanie ponúk na základe pravidiel ich uplatnenia určených v týchto 
súťažných podkladoch. 

26.2 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena.  

26.3 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky 
spĺňajú určené podmienky a neboli vylúčené, na predloženie nových cien v elektronickej aukcii. 

27 Elektronická aukcia 

27.1 Na zostavenie poradia predložených ponúk použije verejný obstarávateľ elektronickú aukciu. 

27.2 Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa 
elektronickej aukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

27.3 Ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie sú uvedené v časti A.4 Elektronická 
aukcia týchto súťažných podkladov. 

Časť VI. 
Prijatie ponuky 

28 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

28.1 Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa § 44 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača bezodkladne písomne oznámi 
všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk v listinnej podobe, 
vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku 
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, výsledok 
vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov, identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu 
o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 
ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. 

29 Uzavretie zmluvy 

29.1 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva 
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nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

29.2 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom podľa § 44 zákona o verejnom 
obstarávaní, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty 
podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli podané námietky podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní. 

29.3 V prípade, ak bola doručená žiadosť o nápravu alebo námietky, verejný obstarávateľ pri uzatváraní zmluvy 
postupuje podľa § 45 ods. 3 až 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

29.4 Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ verejný obstarávateľ uzavrie 
zmluvu s úspešným uchádzačom až po overení a schválení procesu verejného obstarávania riadiacim 
orgánom MŽP SR. 

Časť VII 
Ďalšie informácie 

30 Dôvernosť procesu obstarávania 

30.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania a vyhodnocovania, vzájomného porovnania ponúk 
a odporúčaní prijatia ponúk sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby 
verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať 
alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

30.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez 
predchádzajúceho súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom 
obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
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A.2  PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

 

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a odbornej alebo technickej spôsobilosti, ako aj spôsob 
ich preukazovania je uvedený v Oddiele III.1) Podmienky účasti výzvy na predkladanie ponúk uverejnenej dňa  
27.09.2013  vo Vestníku VO č.  189/2013  pod značkou  15997-WYP 
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A.3  KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA 

 

1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom bez DPH, vypočítaná a vyjadrená 
v eurách podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov. 

2. Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“, ktorý je súčasťou tejto časti 
súťažných podkladov. 

3. Komisia na vyhodnocovanie ponúk bude vyhodnocovať iba tie ponuky, ktoré splnili požiadavky verejného 
obstarávateľa na predmet zákazky stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. 
Hodnotenie ponúk bude v zmysle § 42 zákona o verejnom obstarávaní. 

4. Po vyhodnotení ponúk v papierovej podobe, verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami 
súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien 
v elektronickej aukcii.  

5. Počas trvania elektronickej aukcie uchádzači predkladajú nové ceny za poskytnutie predmetu zákazky až 
do ukončenia elektronickej aukcie. Ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia elektronickej aukcie sú 
uvedené v časti A.4 Elektronická aukcia týchto súťažných podkladov. 

6. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý ponúkne v elektronickej aukcii za uskutočnenie predmetu zákazky 
najnižšiu cenu. 
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NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ 

 

Uchádzač / skupina dodávateľov  

  

Kritérium na vyhodnotenie ponúk NAJNIŽŠIA CENA 

  

Je uchádzač platiteľom DPH? ÁNO1 NIE 

  

 Cena v eur 
bez DPH 

DPH v 
eur 

Cena v eur s 
DPH 

Cena celkom za uskutočnenie 
predmetu zákazky 

   

Uchádzač uvedie hodnotu, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky). 

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

 

 

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

Meno 

funkcia 

 

 

                                                           
nehodiace prečiarknuť 



„Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov“ 
 

Podlimitná zákazka 

14/36 

 

A.4  ELEKTRONICKÁ AUKCIA 

 
Na zostavenie poradia predložených ponúk použije verejný obstarávateľ elektronickú aukciu podľa § 43 zákona o 
verejnom obstarávaní. 

Pre účely komunikácie a doručenia elektronickej výzvy na účasť v EA uchádzač uvedie v ponuke e-
mailovú adresu, prostredníctvom ktorej bude komunikovať s verejným obstarávateľom. 

 
1 PREDMET ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

1.1 Predmet elektronickej aukcie: 

„Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov.“ 

1.2 Uchádzači budú výzvou na účasť v elektronickej aukcií vyzvaní na úpravu cien predložených v ponukách 
smerom nadol. 

1.3 Elektronická aukcia sa bude vykonávať prostredníctvom elektronickej aukčnej siene: 

http://vvb.proe.biz 

2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 

2.1 Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena - najnižšia cena celkom za uskutočnenie 
predmetu zákazky v EUR bez DPH. 

2.2 Ostatné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch, resp. budú uvedené vo výzve na účasť 
v elektronickej aukcií. 

2.3 Pravidlá on-line výberových konaní PROE.BIZ sú dostupné na:  

http://vvb.proe.biz/vstup/index.php 

3 PRIEBEH ELEKTRONICKEJ AUKCIE 

3.1 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami všetkých uchádzačov, ktorí splnili podmienky 
účasti vo verejnom obstarávaní a požiadavky na predmet zákazky určené verejným obstarávateľom na 
účasť v elektronickej aukcií. 

3.2 Vo výzve na účasť budú uvedené všetky informácie týkajúce sa účasti v elektronickej aukcií ako aj 
Informácie týkajúce sa dátumu a času začatia elektronickej aukcie. 

3.3 Po prihlásení sa účastníka do systému PROe.biz mu bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč. 

3.4 Medzikolo – slúži na zadanie úvodných ponúk do systému vyhlasovateľom. Počas trvania tohto kola 
účastníci nemôžu svoje ponuky meniť. 

3.5 Súťažné kolo – po jeho začatí sa všetkým účastníkom zobrazí najnižšia cenová ponuka a celkové 
poradie. Počas tohto kola majú účastníci možnosť svoje ponuky upravovať (smerom nadol). Nová cenová 
ponuka položky nemôže byť zhodná s aktuálnou minimálnou cenou. Súťažné kolo bude trvať 20 minút. 

3.6 Minimálny krok zníženia cenovej ponuky – cenu je možno znižovať minimálne o 100,00 EUR (minimálny 
krok zníženia jednotkovej ceny je vo vzťahu k ponuke účastníka) 

3.7 Predlžovanie – súťažné kolo bude predĺžené o 2 min. pri zmene ceny ponuky v posledných dvoch 
minútach trvania elektronickej aukcie. Počet predĺžení je neobmedzený. 

3.8 Platnosť prístupových kľúčov – prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového 
konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do e-aukčnej siene prihlásiť. 

4 INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA, PODMIENKY A ŠPECIFIKÁCIE TECHNICKÉHO PRIPOJENIA 

4.1 Počítač musí byť pripojený k internetu, vyžaduje sa mať nainštalovaný jeden z podporovaných webových 
prehliadačov: 

• Microsoft Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia, 

• Mozilla Firefox 2.0 a vyššia. 



„Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov“ 
 

Podlimitná zákazka 

15/36 

4.2 Je nutné mať v prehliadači zapnutý javascript a cookies. Návod ako povoliť cookies vo vebovom 
prehliadači nájdete na http://support.proe.biz/ v sekcií Podpora/Nastavenia. 

5 ĎALŠIE POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Po prijatí výzvy na účasť v elektronickej aukcií sa pre vstup do e-aukcnej siene použije internetový odkaz/adresa 
v časti „Pozvánka“. Kliknutím naň sa otvorí internetový prehliadač na adrese e-aukcnej siene vyhlasovateľa. 
Uchádzač bude vyzvaný k zadaniu prístupových údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto 
údajov prebehne autentifikácia a otvorí sa e-aukcná sien. Desaťmiestny kľuč je možné kopírovať (napr. pomocou 
kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne ho vložiť do príslušného polička (Ctrl+V). Do e-aukcnej siene sa nedá vstúpiť 
pred začiatkom e-aukcie (začiatkom je Medzikolo). V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať 
administrátora. Kontakt sa nachádza v Pozvánke v časti „Kontakty“. Vystúpiť z e-aukcnej siene je možné 
pomocou tlačítka „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukcnej siene. Ak sa vystúpi zavretím 
okna internetového prehliadača, do e-aukcnej siene sa bude možné znova prihlásiť až za 1 minútu. 

Medzikolo slúži k zadaniu vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť sa s e-aukcným 
prostredím. Osobitne je potrebné sa sústrediť na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v 
rozmedzí 3 až 5 sekúnd (ak do ukončenie kola ostáva menej ako 24 hodín). V prípade, že sa tak nedeje, 
uchádzač má pravdepodobne prerušené spojenie a bude potrebné sa do e-aukcnej siene opäť prihlásiť. V tomto 
kole administrátor zadá vstupné/východiskové ponuky. V tomto kole nie je možné ceny/hodnoty meniť a 
upravovať. Uchádzač vidí iba svoju ponuku. V prípade, ak je názov položky podčiarknutý, kliknutím naň sa 
zobrazí poznámka (obvykle ďalšie spresňujúce informácie k danej položke). 

Po tom, čo začne Súťažné kolo, uchádzači môžu upravovať svoje cenové ponuky smerom nadol. Každú novú 
vloženú cenu/hodnotu je nevyhnutné potvrdiť stlačením klávesy „ENTER“ !!! Nová cena položky nemôže byt 
zhodná s už zadanou najnižšou cenou pri danej položke. V priebehu tohto kola sa odporúča sledovať čas do 
konca kola - jeho zmena potvrdzuje kontakt s e-aukcným systémom. V prípade, že uchádzačovi vyskočí nové 
informačné okienko prehliadača (napríklad v prípade nedodržania minimálneho kroku/rozdielu korekcie cenovej 
ponuky uchádzača, či pri pokuse zadať vyššiu cenu ako je uchádzačova aktuálna, atd.) dôjde k dočasnému 
zastaveniu aktualizácie uchádzačovej e-aukcnej siene až do okamihu uzavretia informačného okienka 
prehliadača. 

E-aukcná sien obsahuje aj funkciu Chatovej komunikácie. Pomocou Chatu je možné komunikovať s 
administrátorom a prijímať jeho správy. Celý priebeh elektronickej aukcie od odoslania Výziev na účasť až po 
ukončenie je zaprotokolovaný do histórie e-aukcie. Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou 
na sekundy. Po ukončení elektronickej aukcie môže byt podľa nastavení vyhlasovateľa e-aukcie uchádzačom 
ponúknutá možnosť zobrazenia ich histórie a ich protokol o účasti, ktoré si môže uchádzač vytlačiť. 
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B.1  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 
 

1. Názov predmetu zákazky 

Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 Ochrana vtáctva Podunajska, Aktivita C.1 Revitalizácia močiara Istragov, 
SVD G-N, Vodné dielo Gabčíkovo, Prívodný kanál, Pravostranný priesakový kanál (PPK), SO 1-33.173 
Výustný objekt v km 17,48 - Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov 

2. Miesto realizácie 

SVD G-N, Vodné dielo Gabčíkovo, Prívodný kanál, Pravostranný priesakový kanál, Výustný objekt v km 
17,48, k. ú. Gabčíkovo, okres Dunajská Streda 

3. Základné údaje charakterizujúce predmet zákazky 

3.1 Účel 

Účelom uvažovanej investície je rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov Výustného objektu v km 17,48 PPK 
VD Gabčíkovo vrátane vypracovania dokumentácie pre realizáciu stavby a dokumentácie skutočného 
realizovania stavby. 

3.1.1 Zdôvodnenie požadovania rekonštrukcie 

V rámci projektu LIFE 07 NAT/SK/000707, Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených 
biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja, Aktivita C.1, Revitalizácia močiara Istragov - Prívod vody do močiara 
Istragov - Vypracovanie posudku je riešená nefunkčnosť prívodu vody. Voda sa do tejto oblasti dostáva z PPK 
VD Gabčíkovo cez Nápustný objekt do ľavostrannej inundácie v km 17,26 PPK (cca 300m od jeho vyústenia 
do Odpadového kanála VD Gabčíkovo). Nutnou podmienkou riešenia problému je zvýšenie prevádzkovej 
hladiny v PPK na kótu 114,70 m n.m. a zvýšenie hradiacej výšky Výustného objektu v km 17,48 PPK VD 
Gabčíkovo. Jestvujúca technológia osadená na výustnom objekte nespĺňa túto podmienku, ani neumožňuje 
dosiahnutie zvýšenia hladiny. Z toho dôvodu je potrebné vypracovať novú dokumentáciu na realizáciu stavby 
a následne po jej odsúhlasení, vykonať rekonštrukciu výustného objektu. 

Výpis z Dočasného manipulačného poriadku pre SVD G-N na území SR. aktualizácia IX a jestvujúceho stavu 
podľa DPS 1993 

Pravostranný priesakový kanál Prívodného kanála VD Gabčíkovo odvádza priesakovú vodu z Prívodného 
kanála do Odpadového kanála VE Gabčíkovo. Vzdúvacími objektmi a výustným objektom prevádzkovateľ 
udržuje hladinu podzemnej vody na požadovanej úrovni {zabezpečuje vzdutie v PPK P K na požadovanej 
výške). V dobe povodňových stavov priesakový kanál zachytáva aj časť priesakov pod ochrannou hrádzou 
Dunaja. Maximálny prietok pri povodňovom stave je 21,7 m3.s"1 a pri priemernom stave 8,9 m3.s"1. Na PPK je 
vybudovaných päť vzdúvacích objektov a výustný objekt do odpadového kanála v km 17,480 PPK Prívodného 
kanála. 

Výustný objekt v km 17,480 PPK PK je hradený 2ks dvojstavidlových uzáverov. Dvojstavidlový uzáver 
pozostáva z dvojstavidla vedeného vo vodiacich drážkach a zo zdvíhadla. Dvojstavidlo pozostáva z dolného a 
horného stavidla. Stavidlá sú zvarovanej konštrukcie, zvarené z hradiaceho plechu, vodorovných a bočných 
nosníkov a výstuh. Uložené sú na kolesách, ktorými je dvojstavidlo vedené vo vodiacich drážkach 
zakotvených v bočných pilieroch, pričom horné stavidlo svojimi 4 kolesami jazdí po dolnom stavidle resp. po 
jeho bočných zvislých predĺžených nosníkoch. Horné stavidlo je prelievané a preto má po stranách bočné 
štíty, ktoré usmerňujú prepadajúcu vodu. Prepadajúci lúč vody je zavzdušnený dutými zvislými bočnými 
nosníkmi dolného stavidla a otvormi v nich ako aj medzerou medzi prepadajúcim lúčom a bočnou stenou 
piliera. Tesnenie dvojstavidla je z profilovej gumy. Ovládané je pomocou elektromotorického zdvíhadla o 
zdvíhacej sile 63kN (elektromotor P=0,75kW, 3 fázový, n=1380ot/min z MEZ Mohelnice, hlavné veľká 
prevodovka typu TSA031571,veľkosť-04, prevedenie-2, výkon prevodovky 7,5kW/1500 zo ZŤS Košice, malá 
prevodovka typ 52002.0012/4 a príslušenstvo..) cievovými tyčami uchytenými k hornej hrane horného stavidla 
(na hornom nosníku sú závesy pre cievové tyče) takže ovládané je iba horné stavidlo a dolné je dosadnuté na 
prahu. Ak sa má uzáver vyhradiť, zdvíha sa horné stavidlo (nad dolným nosníkom má zarážky pre závesy 
dolného stavidla), ktoré v svojej hornej polohe zachytí závesy dolného stavidla a pomocou nich sa zdvíha aj 
dolné stavidlo. Zdvíhadlo je pripevnené k oceľovému rámu kotvenému do betónu na korune objektu. Objekt 
dvojstavidlových uzáverov je situovaný uprostred priesakového kanála a je prístupný z oboch brehov 
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oceľovou obslužnou lávkou. Hladina na kóte 114,55 m Bpv sa do prietoku 7,5 m3 s"1 riadi pomocou horného 
stavidla. Pri prietoku nad 7,5 m3.s"1 treba objekt vyhradiť. Minimálny prietok v kanáli 2,5 m3.s"1 v prípade 
nižšieho priesaku do PPK PK treba zabezpečiť z priepustu pod PK v km 4,0. 

Manipulácia na výustnom objekte 

Pravostranný priesakový kanál - 
Výustný objekt km 

Hladina vody minimálna - 
prevádzkový stav m Bpv 

Hladina vody maximálna 
- prevádzkový stav m Bpv 

17,480 114,10 114,55 

Hladiny v priesakovom kanále sú všeobecne určené pre prevádzkový stav zdrže 131,10 - 130,10 m Bpv. Ak je 
hladina nižšia môžu byť i hladiny v kanáloch nižšie. 

Chronologicky prehľad úprav vykonaných na Výustnom objekte v km 17,48 PPK 

Pôvodný projekt (1977) rátal s maximálnou prevádzkovou hladinou 113,30 m n.m. Projekt rekonštrukcie 
uzáverov (1993) rátal so zvýšením maximálnej prevádzkovej hladiny na 114,55 m n.m. Rekonštrukcia sa 
týkala iba dvojstavidiel vrátane cievových tyčí. Vodiace drážky a elektromotorické zdvíhadlá sa rekonštrukciou 
nemenili, s výnimkou prestavenia koncových spínačov zdvíhadla. Dolné stavidlá zostali pôvodné, iba sa 
vystužili (aby vyhovovali zvýšenému zaťaženiu od maximálnej prevádzkovej hladiny), zvýšili sa bočné duté 
nosníky a odstránili sa narážky privarené k hľadiacemu plechu. Horné stavidlá boli úplne nahradené novými. 
Cievové tyče sa skrátili a podľa potreby upravili tak, aby umožnili úplne vyhradenie dvojstavidla nad revíznu 
plošinu. V roku 1994 bola vykonaná rekonštrukcia uzáverov a zároveň boli zvýšené bočné prepadové krídla 
na 114,70 m.n.m. Skutočné prevedenie stavidiel (napriek vykonanej rekonštrukcii) neumožňovalo 
projektovanú výšku 114,70, ale iba 114,20 m.n.m. 

V roku 1997 bol objekt sanovaný (utesnené praskliny betónov na ľavej aj pravej strane). Výsledky za 
sledované obdobie (1997 - 2011) dokladujú stabilitu objektu (viď. príloha 5). V roku 2012 SVP provizórne 
osadilo na stavidlá oceľovú nadstavbu po kótu 114,42 , ktorá spôsobovala bortenie bočných vodiacich 
nosníkov stavidiel (provizórne vyriešené) a znemožňuje manipuláciu so stavidlami, no nedosahuje potrebnú 
hradiacu výšku a je iba dočasným riešením. 

Tab. Chronologický prehľad úprav vykonaných na Výustnom objekte v km 17,48 PPK - dosiahnuté parametre 

Parameter jednotka 
Projekt 
1977 

projekt rekonštr. 1993 
(rekonštrukcia 1994) 

oceľová nadstavba 
2012 

svetlá (hradiaca) šírka uzáveru [m] 3,00 3,00  

celková hradiaca výška uzáveru [m] 2,75 4,85; 4,35* 4,57** 

hradiaca výška - dolné stavidlo [m n,m,] 
111,85 
(2 m) 

111,85 
(2m) 

 

hradiaca výška - horné stavidlo [m n.m.] 
112,60 

(0,75 m) 
114,70, 114,20* 
(2,85m) (2,35*)  

nadstavba    
114,42** 

(0,22m) 

bočné prepadové krídla [m n.m.] 113,30 114,70  

dosadací prah (dno) [m n.m.j 109,85   

dvojstavidlo dimenzované (na 
hladinu)=max.prev.hl. 

[m n.m.] 113,30 114,55  

* funkčné len po kótu..., skutočnosť nedosiahla cieľ projektu rekonštrukcie 
** provizórne riešenie - od nadmerného hydrostatického tlaku vody spôsobuje bortenie bočných nosníkov 
stavidiel a znemožňuje manipuláciu so stavidlami. 

3.2 Projektovaná kapacita 
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Jediným možným riešením zvýšenia prevádzkovej hladiny v PPK na kótu 114,70 m n.m. a zvýšenia hradiacej 
výšky Výustného objektu v km 17,48 PPK VD Gabčíkovo je výmena 2ks dvojstavidlových uzáverov za nové 
požadovaných parametrov (dvojstavidlá, ich vodiace drážky, elektromotorické zdvíhadlá...). 

Tab. Výustný objekt - požadované parametre nového dvojstavidlového uzáveru 

 
 plánovaná rekonštrukcia 2012 

svetlá (hradiaca)šírka uzáveru  3,00 

celková hradiaca výška uzáveru [m] 4,85 

hradiaca výška - dolné stavidlo [m n.m.] 
111,85 
(2 m) 

hradiaca výška - horné stavidlo [m n.m.] 
114,70 

(2,85 m) 

bočné prep. krídla [m n.m.} 114,70 

dosadací prah (dno) [m n.m.] 109,85 

Maximálna prevádzková hladina - navrhovaná [m n.m.] 114,70 

Maximálny dimenzačný prepadový prietok [m n.m.] cca 8m3s-1- 115,00 

dvojstavidlo staticky dimenzované na zaťaženie vodou 
po kótu (na hladinu) 

[m n.m.] 115,00 

Vyššie uvedené údaje - šírka uzáveru, kóta dosadacieho prahu sú informatívne, presné rozmery bude 
potrebné projektantom zamerať do projektovej dokumentácie. 

Údaje o dolnej vode - Odpadový kanál VE Gabčíkovo  

Prevádzková hladina kolíše v rozmedzí 109,00-112,50 m Bpv. 
Maximálna prevádzková hladina vody v odpadnom kanáli je na kóte cca 114,70 m Bpv. 
Povodňové hladiny pod stupňom sú na kótach G100-118,25 m Bpv, Q1000-119,10 m Bpv. 

Vzhľadom k tomu, že rekonštrukciou sa zvýši reálna hradiaca výška na kótu 114,70 m n.m (doteraz bola 
reálne dosiahnutá iba 114,42 m n.m) aj prevádzková hladina v PPK z kóty 114,55 na kótu 114,70 bude 
súčasťou realizačného projektu statické posúdenie návrhu dvojstavidlového uzáveru a celkové kontrolné 
statické posúdenie jestvujúceho výustného objektu (vrátane zvýšených bočných prepadových krídiel - 
horná hrana 114,70 m n.m.). Návrh technického riešenia stavidiel musí umožniť manipuláciu tj spustenie alebo 
zdvihnutie stavidla aj pri maximálnom zaťažení tlakom hornej vody 115,00 m n.m a bez protitlaku dolnej vody. 

Rekonštrukcia bude realizovaná za plnej prevádzky PPK. Rekonštrukcia predpokladá celkovú demontáž 
dvojstavidlových uzáverov za pomoci ťažkého autožeriavu. Pred demontážou sa musí objekt provizórne 
zahradiť osadením hradidiel do drážok za uzáverom, aby sa vzdutie v PPK nestratilo a zostala hladina v PPK 
na požadovanej úrovni. 
Dolné stavidlo sa vypodlož! na revíznej plošine (pod kolesami), čím bude možné horné stavidlo uvoľniť zo 
závesov dolného stavidla. Treba sa presvedčiť, či je dostatočná vôľa medzi bočnými štítmi horného stavidla a 
otvorom v betónovej plošine objektu, prípadne podľa potreby otvor zväčšiť. 
Po demontáži sa osadia nové dvojstavidlové uzávery do vodiacich drážok a zo zdvíhadlami. 

3.3 Predpokladané členenie stavby: 

Zhotoviteľ zabezpeč! vypracovanie realizačnej PD v rozsahu a s náležitosťami určenými všeobecne 
záväznými predpismi, týmito ZP a ZoD a následnú realizáciu rekonštrukcie dvojstavidlových uzáverov. 
Projektant vyhodnotí všetky podklady - prieskumy, materiály a informácie, ktoré mu poskytne stavebník na 
vypracovanie dokumentácie. Ak v priebehu prác zistí, že je nutné na kvalitné vypracovanie dokumentácie a 
bezproblémový priebeh stavby doplniť prieskumy, je povinný na túto skutočnosť upozorniť stavebníka a 
navrhnúť vypracovanie doplňujúceho prieskumu. 
Ak sú znalecké posudky a expertízy súčasťou prieskumov je potrebné uviesť ich vstupy a výsledky v 
príslušnej prílohe. Projektant môže zadať vypracovanie časti dokumentácie stavby ďalšiemu projektantovi len 
so súhlasom stavebníka. 
Projektant dokumentácie sa zaviaže vykonávať autorský dozor. 
Správca a prevádzkovateľ (SVP š.p.), ktorí vykonávajú priamu správu a údržbu objektov súvisiacich 
predmetom zmluvy a objednávateľ sú účastníkmi procesu prípravy stavby tým, že sa zúčastňujú prerokovaní 
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jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie a uplatňujú pri ich vypracovaní požiadavky z hľadiska správy a 
údržby. Pri určovaní požiadaviek dbajú na primeranú hospodárnosť diela z hľadiska investičnej náročnosti a 
následných požiadaviek na údržbu, 
Účelom dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS) je návrh technického riešenia vrátane umiestnenia, 
členenia, rozmerov a druhu konštrukcií. Táto dokumentácia rieši stavbu ako celok, s prihliadnutím na jej 
členenie. Spracúva jednotlivé technické, ekologické a ekonomické prvky, v rozsahu požadovanom funkciou 
tejto dokumentácie. Určuje vlastné technické riešenie vrátane nárokov a podmienok na zhotovenie stavby. 
Základný obsah DRS je určený vyhláškou MŽP č. 453/2000 Z.z. DRS musí obsahovať opatrenia na ochranu 
životného prostredia s podrobnosťou primeranou stupňu dokumentácie. Zhotoviteľ po skončení stavebných 
prác predloží objednávateľovi dokumentáciu skutočného vyhotovenia v 4 exemplároch vo forme elaborátu a 
2x v digitálnej forme na CD v editovateľnom formáte *.doc, *,xls, *.dwg ako aj v zobrazovacom formáte *.pdf. 

3.4 Prehľad použitých podkladov a prieskumov 

• Dočasný manipulačný poriadok pre SVD-GN na území SR (aktualizácia IX) 
• ÚP - I.ETAPA - SVD G-N, VD Gabčíkovo, Prívodný kanál, Výustný objekt v km 17,76 Pravostranného 

priesakového kanála, (obj.č.1-33.172, arch.č. 12 950), vypracoval Hydroconsuit Bratislava, 05/1977 
• DPS - SVD G-N, VD Gabčíkovo, Prívodný kanál, Pravostranný priesakový kanál, Výustný objekt v km 

17,48, Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov (obj.č. 1-33.173, arch.č. 27 062), vypracoval 
Hydroconsuit Bratislava, 10/1993 

• VP - SVD G-N, VD Gabčíkovo, Prívodný kanál, Pravostranný priesakový kanál, Výustný objekt v km 
17,48, Elektrostavebná časť (obj.č.1-33-181, arch.č. 13860), vypracoval Hydroconsuit Bratislava, 
11/1978 

• VP - II.stavby - SVD G-N, VD Gabčíkovo, Prívodný kanál, Pravostranný priesakový kanál, Výustný 
objekt v km 17,48, (obj.č.1-33-178, arch.č.ELV-11-6-4197), vypracoval Elektrovod n.p, Bratislava, 
4/1981 

• pochôdzky v teréne 
• rokovania a porady 

3.5 Technické riešenie 

Ide o rekonštrukciu dvojstavidlových uzáverov Výustného objektu. Riešený rozsah prác je nasledovný: 
• Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie 
• Demontáž jestvujúcich dvojstavidlových uzáverov aj s vodiacimi drážkami a elektromotorickými 

zdvíhadlami. 
• Montáž nových dvojstavidlových uzáverov aj s vodiacimi drážkami a elektromotorickými zdvíhadlami. 
• Vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby 

Rozsah dokumentácie rekonštrukcie. 

Pred vypracovaním cenovej ponuky sa doporučuje zhotoviteľovi obstarávanej projektovej dokumentácie 
pre realizáciu stavby obhliadka jestvujúceho stavu objektu v súčinnosti s pracovníkmi W š.p. - odbor 
prevádzky SVD G-N, úsek TBD Bratislava a pracovníkmi SVP š.p. 
Pred začatím projektových prác si zhotovíte!' zabezpečí polohopisné a výškopisné zameranie skutkového 
stavu výpustného objektu ako podklad pre návrh technického riešenia rekonštrukcie. 
Súčasťou projektu bude statické posúdenie navrhovaného dvojstavidlového uzáveru a celkové 
kontrolné statické posúdenie jestvujúceho výustného objektu na maximálne zaťaženie 
hydrostatickým tlakom - hladina hornej vody na kóte 115,00 m Bpv bez protitlaku dolnej vody. 
Zhotoviteľ zosúladí navrhované technické riešenie s jestvujúcim stavom v oblasti nosných konštrukcií a 
podobne. 
Počas vypracovávania projektovej dokumentácie bude zhotovíte!' pravidelne organizovať výrobné výbory 
za účasti objednávateľa, na ktorých bude informovať o návrhoch technického riešenia rekonštrukcie. 
Zhotoviteľ dokumentácie predloží predbežný návrh technického riešenia objednávateľovi (pracovníkom 
investičného odboru, odboru prevádzky SVD G-N, SVP š.p). Až po odsúhlasení technického návrhu a 
zapracovaní pripomienok bude vypracovaná projektová dokumentácia pre realizáciu stavby. 
Zhotoviteľ obstarávanej projektovej dokumentácie vypracovanú projektovú dokumentáciu prerokuje s 
orgánmi štátnej správy a dotknutými organizáciami. Pripomienky orgánov štátnej správy a dotknutých 
organizácií budú v obstarávanej projektovej dokumentácii zohľadnené a zapracované. Po vypracovaní 
projektovej dokumentácie objednávateľ zabezpečí vydanie právoplatného stavebného povolenia. 
Následne zhotoviteľ zabezpečí realizáciu prác. 

3.6 Záruka 

Účastník poskytne záruku na vykonané práce a dodanú technológiu v lehote 5 rokov od odovzdania 
ukončenej stavby objednávateľovi. 
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3.7 Doba realizácie 

Predpokladaná lehota realizácie prác je do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Vzhľadom na stanovené a kontrolované ciele projektu LIFE aktivita C,1 „Obnova močiara Istragov" je 
potrebné dosiahnuť vodnú hladinu v samotnom Istragove v inundácii. V prípade, že tento cieľ nebude 
dosiahnutý, Európska komisia môže považovať výdavky za aktivitu C.1 ako neoprávnené. Nutnou 
podmienkou riešenia problému je realizácia rekonštrukcie dvojstavidlových uzáverov Výustného 
objektu v km 17,48 PPK VD Gabčíkovo do termínu 31.5.2014. 

4. Rozsah nacenenia jednotlivých prác v štruktúre 

Predpokladané celkové investičné náklady sú: 300 000,-€ bez DPH. 

5. Požiadavky na ochranu životného prostredia 

Uchádzač je pri plnení predmetu objednávky plne zodpovedný za dodržiavanie požiadaviek uvedených v 
zadávacích podmienkach a dodržiavanie legislatívy o životnom prostredí, ktorá je platná na území Slovenskej 
republiky. 

Počas plnenia predmetu objednávky musí uchádzač postupovať v zhode s nariadeniami, normami, 
vyhláškami a zákonmi, vzťahujúcimi sa na ochranu životného prostredia. 

Za účelom realizácie predmetu objednávky musí mať uchádzač zavedený účinný systém riadenia ochrany 
životného prostredia na jeho pracovisku. 

Uchádzač je pri plnení predmetu zmluvy a pri vykonávaní činností spojených s plnením predmetu zmluvy plne 
zodpovedný za dodržiavanie aplikovateľných požiadaviek uvedených v dokumentácii Vyhlasovateľa a 
dodržiavanie legislatívy o životnom prostredí, ktorá je platná na území Slovenskej republiky. 

Stavebné stroje a miešacie centrá musia byť v dobrom technickom stave, aby bola zabezpečená ochrana 
podzemných a povrchových vôd. Nesmie dochádzať k úniku pohonných hmôt, mazadiel a k nadmernému 
tvoreniu výfukových splodín. Stroje musia byt vybavené ochranou proti nadmernému hluku a proti tvoreniu 
prašnosti. 

Uchádzač zabezpečí vypracovanie Povodňového plánu zabezpečovacích prác v rozsahu vyplývajúcom zo 
zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o obsahu povodňových plánov. 

6. Požiadavky na bezpečnosť práce a zariadení 

V dokumentácii budú obsiahnuté požiadavky ohľadom bezpečnosti práce. 
Uchádzač musí pri svojom výkone rešpektovať vyhlasovateľa v jeho nariadeniach, predpisoch a príkazoch 
a všeobecne platné právne normy SR a to, nariadenie vlády SR č. 115/2006 Z.z., o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v 
znení neskorších predpisov. 
Počas výstavby budú musieť pracovnici dodržiavať základné ustanovenia a predpisy o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v súlade so zákonom č.124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v zmysle zákona 
č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a nariadenia vlády SR Č. 115/2006 Z.z. o minimálnych zdravotných a 
bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. Ďalej 
je potrebné sa riadiť ustanoveniami vyhl. č. 374/1990 o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach. 
Svojich pracovníkom musí vybaviť vhodným a jednotným oblečením a potrebným ochrannými pomôckami 
vyplývajúcimi s vykonávanou činnosťou. 
Pre zaistenie bezpečnosti práce je potrebné dodržiavať ustanovenia príslušných noriem a predpisov o 
výstavbe týkajúcich sa bezpečnosti práce, ako aj predpisy, na ktoré sa hore uvedené zákonné ustanovenia 
odvolávajú. 

7. Ochranné pásma 

Prácami sa nebude zasahovať do ochranných pásiem iných energetických sietí. V danej lokalite neboli zistené 
podzemné vedenia. Pred začatím výkopových prác budú oslovení správcovia podzemných vedení, aby to 
potvrdili. 

8. Stav majetkovoprávneho vysporiadania 

Navrhovaná rekonštrukcia sa bude uskutočňovať na jestvujúcom objekte v správe SVP š.p. OZ Bratislava, 
Závod VD Gabčíkovo. 

9. Požiadavky na energie a médiá 
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V dokumentácii bude zapracované, že rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov Výustného objektu v km 17,48 
PPK VD Gabčíkovo bude napojená na jestvujúci zdroj elektrickej energie (boli naň napojené jestvujúce 
elektromotorické zdvíhadlá). 
Projektant preverí kapacitu jestvujúcej prípojky elektrickej energie. 
Stavebná energia bude odoberaná na miestach k tomu určených pracovníkom SVP š.p. Zhotovíte!' odbery 
opatrí vlastnými meracími zariadeniami spotreby počas doby realizácie. 

10. Požiadavky na požiarnu bezpečnosť 

Súčasťou DRS na rekonštrukciu bude v prípade potreby projekt požiarnej ochrany. Projektant musí pred 
definovať vplyvy na požiarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku stavebnej činnosti. Je potrebné 
uvažovať s realizáciou prác na jestvujúcom objekte bez jeho vyradenia z prevádzky, preto je nanajvýš nutné 
dôsledne dodržiavať požiarne predpisy. 

11. Požiadavky na zariadenie staveniska 

V projekte budú zahrnuté požiadavky na zariadenie staveniska - odsúhlasené pracovníkmi odboru prevádzky 
SVD G-N a SVP š.p. OZ Bratislava, Závod VD Gabčíkovo. Dodávateľ musí pred zahájením prác nechať 
preškoliť svojich výkonných pracovníkov pre plnenie zmluvy a takisto musí investorovi nahlásiť počty 
pracovníkov potrebné mechanizmy, ktoré bude využívať pri plnení zmluvy. Pracovníci dodávateľa budú mať 
na svojom oblečení vyznačený názov dodávateľa. 

12. Požiadavky na odstávku vodohospodárskej prevádzky 

Pripravovaná realizácia rekonštrukcie dvojstavidlových uzáverov Výustného objektu v km 17,48 PPK VD 
Gabčíkovo čiastočne ovplyvní vodohospodársku prevádzku PPK. Obmedzenie bude spočívať v provizórnom 
zahradení jedného alebo druhého otvoru dvojstavidíového uzáveru. Počas realizácie prác musia byť dodržané 
predpísané hladiny v PPK podľa platného DMP G-N. 

13. Ďalšie požiadavky 

Uchádzač musí rešpektovať platné bezpečnostné a organizačné opatrenia investora pri výkone a plnení 
zmluvy, a tiež dodržiavať bezpečnostné pokyny podľa nariadení koordinátora bezpečnosti. 

Uchádzač musí odovzdať vyhlasovateľovi zoznam pracovníkov, ktorí budú na jednotlivej akcii v zmysle 
konkrétnej objednávky zúčastnení priamo na pracovisku, aktualizovať ich denne a písomne oznámiť mená 
pracovníkov, ktorí budú v príslušný deň vstupovať na pracovisko. 

Uchádzač zabezpečí odovzdanie 4 ks projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby, v ktorej sú 
zaznamenané aj prípadné zmeny vzniknuté pri vykonávaní diela oproti pôvodne predloženej projektovej 
dokumentácii, a to 4 exempláre v papierovej forme a 2 exempláre v digitálnej forme na CD v editovateľnom 
formáte *.doc, *.xls, *dwg ako aj v zobrazovacom formáte *,pdf. 

Práce odovzdaná v zmysle zmluvy (dokumentácia, technické správy a pod.) budú spracované tak, aby dielo, 
ktoré bude podľa nich vykonávané mohío byť v súlade s platnou legislatívou: 
- o ochrane životného prostredia, 
- o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov 
- o požiarnej bezpečnosti 

 

14. Neoddeliteľnú súčasť tejto časti súťažných podkladov tvoria nasledovné prílohy na CD nosiči: 

1. Prehľadná situácia M 1:25 000 
2. Výustný objekt v km 17,48 PPK, Pôdorys 
3. Výustný objekt v km 17,48 PPK , Pozdĺžny rez 
4. Stanovisko SVP k Výustnému objektu PPK, km 17,48 
5. Vyjadrenie W-TBD k stabilite Výustného objektu PPK, km 17,48 
6. DPS - SVD G-N, VD Gabčikovo, Prívodný kanál, Pravostranný priesakový kanál, Výustný objekt v km 

17,48, Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov, 10/1993 - iba CD 
7. Geologický prieskum, GEOMO, 11/1991 
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B.2  SPÔSOB URČENIA CENY 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

• verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača uviesť cenu v zmysle časti B.1 Opis predmetu zákazky 
a v členení v zmysle časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov. 

• cena musí byť stanovená v mene euro (vrátane prípadných ďalších iných príplatkov alebo poplatkov),  

• cenu je potrebné uvádzať bez DPH, výšku DPH v eurách a cenu celkom vrátane DPH vyjadrenú 
v eurách, 

• v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, toto uvedie pri vyjadrení ceny, 

• určenie ceny a spôsob jej určenia musí byť zrozumiteľný a jasný, 

• ponúkaná cena musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky uvedený v časti B.1 Opis predmetu 
zákazky. 

• uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta v zmysle návrhu na plnenie kritérií 
uvedených v časti A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia týchto súťažných 
podkladov 

• cena uvedená v ponuke uchádzača bude cenou konečnou, ktorá musí zahŕňať všetky náklady 
uchádzača na uskutočnenie prác. 
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Podmienky pre vypracovanie návrhu zmluvy 

 

Návrh zmluvy o dielo vyhotoví a predloží úspešný uchádzač na pokyn verejného obstarávateľa. Zmluva 
nesmie byť v rozpore s výzvou na predkladanie ponúk a so súťažnými podkladmi. 

Verejný obstarávateľ požaduje, aby predložený návrh zmluvy o dielo bol vypracovaný v súlade s časťami B.3 – 
„Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob určenia 
ceny“ týchto súťažných podkladov. 

 
(návrh zmluvy) 

Zmluva o dielo 

číslo: 2013/5200/2333 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení 

Článok I 
Zmluvné strany 

1.1  Objednávateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
Sídlo: P.O.BOX. 45, Karloveská 2,  842 04 Bratislava  

Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditeľ štátneho podniku 
IČO: 00 156 752 
DIČ: 2020480198 
IČ DPH: SK2020480198 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s. 
Číslo účtu: 6602639001/1111 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Pš, vložka č. 32/B  
(ďalej len „objednávateľ“)  

1.2  Zhotoviteľ:  
 Sídlo:  

Štatutárny orgán:  
 IČO   

DIČ:   
IČ DPH:   
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:   
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  , Oddiel: Sa, Vložka č.:   
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“) 

Uvedené zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú túto Zmluvu o dielo pod názvom: 
„Projekt LIFE07 NAT/SK/000707 - Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených 
biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja, Aktivita C.1 – Revitalizácia močiara Istragov, Prívod vody 
do močiara Istragov, Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov Výustného objektu v km 17,48 
Pravostranný priesakový kanál VD Gabčíkovo“ (ďalej len „zmluva“) 

Článok II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pod názvom: „Projekt LIFE07 
NAT/SK/000707 -- Ochrana populácií ohrozených druhov vtáctva v prirodzených biotopoch 
vnútrozemskej delty Dunaja, Aktivita C.1 – Revitalizácia močiara Istragov, Prívod vody do močiara 
Istragov, Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov Výustného objektu v km 17,48 Pravostranný 
priesakový kanál VD Gabčíkovo“, bližšie špecifikované v bode 2.2 tohto článku zmluvy, za podmienok 
uvedených v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť za riadne a včas vykonané a odovzdané dielo 
zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 
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2.2 Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy: 

2.2.1 vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu diela (súčasťou realizačnej projektovej 
dokumentácie bude statické  posúdenie navrhovaného dvojstavidlového uzáveru a celkové 
kontrolné statické posúdenie jestvujúceho výustného objektu na maximálne zaťaženie 
hydrostatickým tlakom, ďalej montážna, dielenská a výrobná dokumentácia, t.j. dodávateľská 
dokumentácia) 

2.2.2. realizácia diela 

2.3 Súčasťou predmetu zmluvy je vypracovanie harmonogramu realizácie diela a kontrolného a skúšobného 
plánu pre vykonávanie prác zhotoviteľom, ktoré písomne schváli objednávateľ. 

2.4 Súčasťou predmetu zmluvy je vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela (4 exempláre 
v papierovej forme a 2 exempláre v digitálnej forme na CD v editovateľnom formáte *.doc, *.xls, *dwg ako 
aj v zobrazovacom formáte *.pdf) 

(ďalej body 2.1 až  2.4 len „dielo“) 

Článok III 
Termíny a miesto plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu definovanom v článku II tejto zmluvy najneskôr do konca 
mája 2014. 

3.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať harmonogram realizácie diela podľa bodu 2.3 zmluvy a predložiť 
ho na odsúhlasenie objednávateľovi do 3 dní odo dňa nadobudnutia  účinnosti zmluvy. Objednávateľ 
schváli harmonogram realizácie diela, pokiaľ je vypracovaný v súlade so zmluvou a potrebami 
objednávateľa. Objednávateľ má právo harmonogram realizácie diela vrátiť na prepracovanie,  a to 
aj opakovane. Zhotoviteľ bezodkladne zapracuje pripomienky objednávateľa a predloží opravený 
harmonogram realizácie diela objednávateľovi.   

3.1.2. Zhotoviteľ predloží protokolárne objednávateľovi na odsúhlasenie koncept návrhu riešenia 
realizačnej projektovej dokumentácie do 45 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

3.1.3. Objednávateľ odsúhlasí predložený koncept návrhu riešenia realizačnej projektovej dokumentácie 
alebo predloží zhotoviteľovi svoje pripomienky, a to najneskôr do 7 pracovných dní od predloženia  
konceptu zhotoviteľom.  Zhotoviteľ je povinný tieto pripomienky zapracovať do realizačnej 
projektovej dokumentácie. 

3.1.4. Objednávateľ do 7 pracovných dní od predloženia svojich pripomienok ku konceptu návrhu riešenia 
realizačnej projektovej dokumentácie zhotoviteľom zvolá záverečné prerokovanie realizačnej 
projektovej dokumentácie, na ktorom bude zhotoviteľom predložená a objednávateľom odsúhlasená 
realizačná projektová dokumentácia. Na záverečnom prerokovaní realizačnej projektovej 
dokumentácie bude vyhotovený preberací protokol, podpísaný oprávnenými osobami zmluvných 
strán, uvedenými v bode 6.7 a 6.8 zmluvy. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ 
skutočnosť, že predložená realizačná projektová dokumentácia nemala v deň doručenia  zjavné 
vady. Preberací protokol realizačnej projektovej dokumentácie sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z 
ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.  

3.1.5. Zhotoviteľ zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a organizácií aj so zapracovaním ich  
pripomienok do realizačnej projektovej dokumentácie, samotnú realizáciu diela a vypracovanie 
dokumentácie skutočného realizovania diela najneskôr do konca mája 2014. 

3.1.6. Objednávateľ zabezpečí ohlásenie  stavebných úprav a udržiavacích prác na objekte SO 1-33.173 
Výustný objekt v km 17,48 PPK na príslušnom orgáne štátnej vodnej správy. 

3.2. V prípade potreby vykonania funkčných skúšok, bude objednávateľ zhotoviteľa informovať o presnom 
termíne konania funkčných skúšok zaslaním písomnej výzvy, a to najneskôr 7 kalendárnych dní pred 
termínom konania skúšok. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný prizvať objednávateľa k vykonaniu 
týchto skúšok. 

3.3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínmi po dobu, po ktorú nebola poskytnutá súčinnosť objednávateľa, t.j. 
najmä neúčasť na skúškach a pod. 

3.4. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia 
oznámenia podľa bodu 3.1.6 zmluvy orgánu štátnej vodnej správy v predmetnej veci.  

3.5 Zhotoviteľ je povinný vypratať a odovzdať stavenisko objednávateľovi v stave podľa dohody 
s objednávateľom v lehote do 10 kalendárnych dní od vykonania funkčných skúšok; o tomto odovzdaní 
bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný za zmluvné strany zodpovednými osobami v zmysle článku 
VI, bodu 6.7 a 6.8 tejto zmluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vlastnými úkonmi, prípadne 



„Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov“ 
 

Podlimitná zákazka 

25/36 

úkonmi tretích osôb vypratať stavenisko a zabezpečiť ho do náležitého stavu, vrátane možnosti uloženia 
veci, materiálu a pod. do úschovy tretích osôb, to všetko na náklady zhotoviteľa. 

3.6  Dielo ako celok v rozsahu definovanom v článku II tejto zmluvy je vykonané úspešným zrealizovaním 
obhliadky diela, úspešným vykonaním funkčných skúšok a predložením dokumentácie skutočného 
realizovania diela podľa bodu 2.4 tejto zmluvy. 

3.7 Miestom plnenia predmetu tejto zmluvy je: SVD G-N, Vodné dielo Gabčíkovo, Prívodný kanál, 
Pravostranný priesakový kanál (PPK), SO 1-33.173 Výustný objekt v km 17,48 

Článok IV. 
Cena 

4.1 Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu článku II. zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v platnom znení, vykonávacej vyhlášky MF SR k zákonu o cenách č. 87/1996 Z. z. 
v platnom znení, v zmysle Uznesenia vlády SR č. 653 k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania 
z 24.09.2010 a na základe výsledku elektronickej aukcie, a to vo výške: 

................. ,- Eur bez DPH 
(slovom                                     Eur). 

4.2 V cene uvedenej v bode 4.1. tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady, 
súvisiace so zhotovením diela a primeraný zisk zhotoviteľa, okrem iného aj náklady vyplývajúce z polohy 
a umiestnenia stavby, zo spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia 
a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, náklady na likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce 
z podnikateľského rizika pri realizácií prác za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné 
náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené. 

4.3 K cene uvedenej v bode 4.1. tohto článku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov v čase 
uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená zhotoviteľom a preukázateľne doručená objednávateľovi. 
Fakturované môže byť len skutočne vykonané dielo, alebo jeho skutočne vykonané ucelené časti. Platba 
bude vykonaná výlučne bezhotovostne na bankový účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre. 

5.2 Ak to predmet tejto zmluvy umožňuje, môže zhotoviteľ po dohode s objednávateľom fakturovať aj ucelené 
časti diela podľa článku  II. tejto zmluvy. V takom prípade je zhotoviteľ povinný vystaviť a preukázateľne 
doručiť objednávateľovi čiastkové faktúry, a to najneskôr do 15 dní odo dňa ukončenia a odovzdania 
ucelenej časti diela. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude oboma zmluvnými stranami 
podpísaný „Akceptačný protokol“, v ktorom musí byť uvedený druh vykonaných prác resp. služieb, ako aj 
vopred písomne dohodnutá cena za ucelenú časť diela aj termín jej odovzdania. 

5.3 Zhotoviteľ do 15 dní odo dňa ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi vystaví a preukázateľne doručí 
objednávateľovi faktúru/konečnú faktúru. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry/konečnej faktúry bude „Zápis 
o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom“. V prípade ak bude zhotoviteľ fakturovať aj ucelené časti 
diela, musí konečná faktúra obsahovať aj rekapituláciu všetkých dovtedy fakturovaných čiastok. 

5.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať z každej doručenej faktúry čiastku vo výške 10% z fakturovanej 
ceny bez DPH, ktorá bude uvoľnená do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela ako celku bez vád 
a nedorobkov. 

5.5 Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti ustanovené podľa 
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, údaje v zmysle Obchodného 
zákonníka, údaje v zmysle tejto zmluvy, číslo tejto zmluvy a číslo bankového účtu uvedené v článku I. tejto 
zmluvy. 

5.6 Ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy (ďalej aj „faktúra“) nebude obsahovať náležitosti 
dohodnuté v tejto zmluve má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. Splatnosť 
takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť v súlade s bodom 5.7. začne plynúť dňom 
doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry. 

5.7 Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je 30 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia 
objednávateľovi. 
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5.8 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu objednávateľa je v lehote uvedenej v bode 
5.7 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok, alebo deň pracovného 
pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na najbližší nasledujúci pracovný deň. 

5.9 V prípade potreby naviac prác sa za naviac práce považujú práce, ktoré bezprostredne nadväzujú a súvisia 
s predmetom tejto zmluvy a ktorých nevyhnutnosť realizácie pre riadne dokončenie predmetu zmluvy sa 
zistí až po uzavretí zmluvy. Tieto práce budú ocenené zhotoviteľom a predložené objednávateľovi na 
schválenie. Ocenené naviac práce písomne schválené objednávateľom budú zrealizované až po uzavretí 
písomného dodatku k tejto zmluve, v opačnom prípade uskutočnené naviac práce vykonáva zhotoviteľ na 
vlastné náklady, ktoré mu objednávateľ nie je povinný uhradiť. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa 
nevzťahuje na prípady, v ktorých by okamžitým nezrealizovaním naviac prác došlo k ohrozeniu života alebo 
zdravia ľudí alebo by došlo ku škodám na majetku alebo na životnom prostredí. Následne bude uzatvorený 
písomný dodatok k tejto zmluve. 

5.10 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by objednávateľ 
mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na ust. § 69b zákona č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za daňovú povinnosť zhotoviteľa vzniknutú z DPH, 
ktorú zhotoviteľ objednávateľovi fakturoval k cene podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, 
že k DPH podá riadne daňové priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie 
miestne príslušnému finančnému úradu do určenej lehoty splatnosti. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá 
akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo úmysel 
skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň 
nebude môcť zaplatiť. 

5.11 Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v 
prípade, že zhotoviteľ je v priebehu plnenia tejto zmluvy zverejnený v zozname vedenom Finančným 
riaditeľstvom SR v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia. Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený 
zadržať DPH z vystavených faktúr až do dňa, kým zhotoviteľ nepreukáže opak. 

Článok VI. 
Spôsob a podmienky vykonania diela 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s pokynmi objednávateľa, ktoré vyplývajú z jeho 
kontrolnej a koordinačnej činnosti, v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá obsahuje podrobnú 
špecifikáciu diela  a podrobné podmienky vykonania diela, ktoré zhotoviteľ obdržal pred podpisom tejto 
zmluvy, prípadne ak predmetom zmluvy je aj záväzok zhotoviteľa vypracovať projektovú dokumentáciu, je 
zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s touto projektovou dokumentáciou,  ako aj v súlade s potrebami 
zabezpečenia bežnej prevádzky príslušných objektov. Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy 
boli jeho pracovníci oboznámení s miestom plnenia a boli oboznámení s podmienkami vykonania diela.  

6.2 V prípade ak miestom plnenia diela sú objekty, ktoré zabezpečujú povodňovú ochranu I. stupňa, zhotoviteľ 
zabezpečí (za poskytnutia súčinnosti objednávateľa) pred začatím prác vypracovanie „Plánu povodňových 
a zabezpečovacích prác“, objednávateľ ho dá odsúhlasiť správcovi toku a zhotoviteľ zabezpečí jeho 
schválenie príslušným Obvodným úradom životného prostredia. 

6.3 Zhotoviteľ sa najmä v prípade povodní (povodňovej vlny), zvýšených vodných stavov a iných mimoriadnych 
situácií zaväzuje bezpodmienečne a bezodkladne vykonávať pokyny objednávateľa vo vzťahu k stavenisku 
a miestu vykonávania diela. 

6.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať činnosti pri výkone diela tak, aby umožňovali priebežnú prevádzku 
objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach súvisiacich s ním. Zhotoviteľ výkon svojej činnosti pri 
plnení predmetu zmluvy prispôsobí prevádzkovým potrebám objednávateľa a prevádzkovateľa jednotlivých 
vodohospodárskych objektov. Na miesto realizácie diela môžu vstupovať len riadne poučení a vyškolení 
zamestnanci zhotoviteľa. Za týmto účelom sa zmluvné strany zaväzujú: 

6.4.1 Objednávateľ zabezpečí vykonanie poučenia zhotoviteľom určeného okruhu zamestnancov 
zhotoviteľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO v termíne odovzdania staveniska. 

6.4.2 Zhotoviteľ vyhotoví zápis o vykonaní poučenia určeného okruhu zamestnancov zhotoviteľa o 
dodržiavaní predpisov BOZP a PO, ktorý bude obsahovať menný zoznam a podpisy určeného 
okruhu zamestnancov zhotoviteľa. Vstup do objektov objednávateľa majú povolený výlučne iba 
osoby takto poučené a zapísané v zozname o poučení. Zhotoviteľ je povinný pri preberaní 
staveniska alebo pracoviska poverenému zástupcovi objednávateľa odovzdať menovitý zoznam 
osôb a evidenčné čísla motorových vozidiel, ktoré budú vstupovať do objektov objednávateľa a 
v prípade zmeny ho aktualizovať. Objednávateľ pre tieto osoby a motorové vozidlá zabezpečí 
povolenie vstupu do predmetných objektov. 
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6.5 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby zhotoviteľ mohol dielo podľa tejto zmluvy 
riadne a včas vykonať. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu platnosti tejto zmluvy so zhotoviteľom 
spolupracovať a poskytovať mu všetku potrebnú dostupnú dokumentáciu a potrebnú súčinnosť.  

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje obvyklým spôsobom viesť stavebný denník, ktorý bude uložený u zodpovedného 
pracovníka zhotoviteľa podľa bodu 6.7 tohto článku zmluvy. 

6.7 Zhotoviteľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí budú koordinovať všetky práce v zmysle predmetu 
tejto zmluvy, vykonávať funkciu stavbyvedúceho a vykonávať zápisy v stavebnom denníku za zhotoviteľa: 

- ...................., č. tel. ..................... 

6.8 Objednávateľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí sú oprávnení vykonávať zápisy v stavebnom 
denníku, sú oprávnení vykonávať technický dozor, odovzdať stavenisko zhotoviteľovi, preberať dielo alebo 
ucelené časti diela, vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa v stavebnom denníku, sledovať termíny 
odstránenia vád a nedorobkov a rokovať vo veciach technických:  

− p. Juraj Surový, č.tel.: + 421 917 845 916 
− Ing. Denisa Böhmanová, č. tel.: + 421 917 678 933 
− Ing. Milan Navrátil, č. tel.: + 421 918 620 388 
− Ing. Slavomír Mihaľov, č. tel.: + 421 917 678 477 

6.9 Zmeny v zodpovedných osobách, je každá zmluvná strana povinná nahlásiť druhej zmluvnej strane do 3 
dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto zmena sa zaznamená do stavebného denníka zmluvnou 
stranou, ktorá ju uskutočňuje a nie je podmienená uzatvorením písomného dodatku k tejto zmluve. 

6.10 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, vrátane kontroly výroby v priestoroch 
zhotoviteľa. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami 
uvedenými v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ odstránil zistené 
nedostatky vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo ďalej vykonával spôsobom dohodnutým v tejto 
zmluve. Takto zistené nedostatky zapíše objednávateľ do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný 
odstrániť zistené nedostatky v určenom termíne, zapísanom v stavebnom denníku. 

6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije pri realizácii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu škodlivé materiály, 
ktoré ohrozujú hygienu, zdravie osôb a životné prostredie. Pri realizácii predmetu zmluvy je zhotoviteľ 
povinný použiť iba výrobok vhodný na použitie na stavbe na zamýšľaný účel v zmysle zákona č. 264/1999 
Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

6.12 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ sa prevzatím (vznikom) odpadu stáva 
jeho držiteľom a vlastníkom. 

6.13 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu plnenia s dôsledkom omeškania a predĺženia času plnenia. Ak 
zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, ktoré mu znemožňujú vykonanie diela dohodnutým 
spôsobom alebo v dohodnutom čase, je zhotoviteľ povinný to písomne oznámiť bez zbytočného odkladu 
objednávateľovi. 

6.14 Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na prevzatie ucelenej časti diela, alebo riadne 
zhotoveného diela najneskôr štyri pracovné dni pred dňom začatia preberacieho konania. Objednávateľ nie 
je povinný výzvu na prevzatie ucelenej časti diela akceptovať. 

6.15 Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho riadnym, včasným a úplným ukončením a odovzdaním 
diela objednávateľovi. V prípade odovzdania ucelenej časti diela je podkladom pre odovzdanie 
„Akceptačný protokol“. V prípade odovzdania celého diela je podkladom pre odovzdanie „Zápis 
o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom“.  

6.16 Objednávateľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“, 
ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení v bode 6.7. a 6.8., tohto článku 
zmluvy. 

6.17 Objednávateľ má právo, nie povinnosť, prevziať dielo aj s vadami a nedorobkami, pokiaľ tieto sami o sebe, 
ani v spojení s inými, nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke diela. 

6.18 Zmluvné strany sa dohodli, že „Akceptačný protokol“ a „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela 
objednávateľom“ bude obsahovať najmä: 

a) predmet a číslo tejto zmluvy, 
b) súpis zistených vád a nedorobkov, 
c) dohodu o spôsobe a termínoch odstránenia vád a nedorobkov, ktoré na tento účel určí objednávateľ,  
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d) súpis odovzdaných dokladov – atesty, pasporty a certifikáty platné na území SR, prípadne zápisnice a 
osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela ako celku začína plynúť záručná doba a určenie 
termínu skončenia záručnej doby2.  

6.19 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi všetky atesty, revízne správy, 
protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, dokumentáciu skutočného vyhotovenia, v ktorej sú 
zaznamenané všetky prípadné zmeny vzniknuté pri vykonávaní diela oproti pôvodne predloženej 
projektovej dokumentácii, návod na prevádzku a údržbu zariadenia a všetky ďalšie doklady súvisiace so 
zhotovovaním diela. 

Článok VII. 
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prináleží od začiatku zhotovovania diela 
objednávateľovi. 

7.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa až dňom riadneho 
odovzdania vykonaného diela ako celku objednávateľovi. 

Článok VIII. 
Zodpovednosť za vady diela, záruka a záručná doba 

8.1 Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou a nezodpovedá 
účelu, na ktorý bolo dielo zhotovené alebo svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenému touto 
zmluvou. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele 
na objednávateľa ako aj za akékoľvek vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v záručnej dobe. Zhotoviteľ 
zodpovedá objednávateľovi aj za škodu (vrátane finančných strát), ktoré vznikli objednávateľovi v dôsledku 
vád na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. 

8.3 Zhotoviteľ sa zaručuje počas záručnej doby za kvalitu a funkčnosť diela. Pre  záručnú dobu na dielo platia 
príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení. Záručná doba 
začína plynúť okamihom prechodu nebezpečenstva škody na diele na objednávateľa. (Podpísaním „Zápisu 
o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom“). 

8.4 Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za to, že dielo je bez akýchkoľvek vád, je vykonané kvalitne 
a odborne, pričom práce zodpovedajú podmienkam zmluvy, STN normám a príslušným platným 
predpisom. 

8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného užívania 
zo strany objednávateľa alebo tretích osôb. 

8.6 Záručná doba sa predlžuje o počet kalendárnych dní, počas ktorých nebol predmet zmluvy plne funkčný po 
dobu dlhšiu než 24 hodín, ak táto nefunkčnosť bola spôsobená vadou v záručnej dobe, riadne oznámenou 
objednávateľom zhotoviteľovi. 

8.7 V prípade riadne oznámenej reklamovanej vady predmetu zmluvy má objednávateľ právo požadovať 
bezplatné odstránenie vady a zhotoviteľ má povinnosť vadu bezplatne odstrániť. Reklamované vady sa 
zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v termíne do 15 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa 
zhotoviteľovi. V prípade, že to umožňuje povaha a rozsah vady, má objednávateľ právo určiť v písomnej 
reklamácii lehotu kratšiu ako 15 dní a zhotoviteľ je povinný túto lehotu dodržať. V prípade, ak si povaha 
a rozsah vady vyžaduje dlhšiu lehotu na odstránenie vady, zmluvné strany sa dohodnú na primeranej 
lehote pre odstránenie vady. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote, platí 15 dňová lehota pre 
odstránenie vady. 

8.8 Reklamácia objednávateľa musí byť podaná výlučne písomne a v záručnej dobe, inak je neplatná. 

8.9 Reklamácia musí obsahovať označenie vady a popis, ako sa prejavuje. 

8.10 V prípade sporu o zodpovednosť za vadu je zhotoviteľ povinný reklamovanú vadu odstrániť v primeranom 
termíne určenom objednávateľom. Úhradu nákladov spojených s odstránením vady bude znášať zmluvná 
strana, ktorá bude neúspešná v spore. 

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za vady aj v prípade, ak práce, resp. ich časť vykonávala tretia osoba (napr. 
subdodávateľ zhotoviteľa). 

                                                           
2
 Neplatí pre „Akceptačný protokol“ 
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Článok IX 
Náhrada škody 

9.1 Zmluvná strana ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu tým 
spôsobenú druhej zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu ak preukáže, že porušenie povinnosti bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.  

9.2 Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody v celom 
rozsahu aj v prípade, že ide o porušenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorú sa vzťahuje zmluvná 
pokuta. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie zmluvy riadiť svoje činnosti a manipulovať s náradím, materiálom a 
technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov objednávateľa a už zrealizovaných prác, 
ako ani k poškodeniu majetku tretích osôb nachádzajúceho sa v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutú 
škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. Škody, ktoré spôsobí zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia 
na majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb, je povinný zhotoviteľ odstrániť na svoje náklady 
v primeraných termínoch určených objednávateľom.  

9.4 Ak zhotoviteľ neodstráni škody spôsobené na majetku objednávateľa alebo na majetku tretích osôb v 
lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve, je objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť sám, 
pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady s tým súvisiace na základe osobitnej 
faktúry vystavenej objednávateľom, ktorej lehota splatnosti je 30 dní od jej preukázateľného doručenia 
zhotoviteľovi. 

Článok X 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 

10.1 Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je vylúčená, ak 
sa tak stalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 374 a nasl. Obchodného zákonníka.  

10.2 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá zmluvná strana bez zbytočného odkladu upozorní 
druhú zmluvnú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. Zmluvná strana, ktorá sa 
odvoláva na vyššiu moc, využije všetko svoje úsilie na nápravu situácie a na odstránenie príčiny svojej 
neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom rozsahu a v primeranom čase. Dodacie lehoty a všetky ostatné 
lehoty sa po dobu trvania vyššej moci predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva 
na vyššiu moc, bez zbytočného odkladu oznámi druhej strane jej zánik.  

10.3 Ak je trvanie vyššej moci dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnú nový termín plnenia písomným 
dodatkom k tejto zmluve alebo iným spôsobom upravia vzájomné oprávnené nároky. 

Článok XI 
Sankcie  

11.1 V prípade omeškania s plnením predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený 
fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH, uvedenej v článku IV tejto 
zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

11.2 V prípade omeškania úhrady faktúry objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený fakturovať úrok z omeškania 
vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň omeškania. 

11.3 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vadu zistenú pri preberacom konaní v termíne určenom v 
„Akceptačnom protokole“ alebo v „Zápise o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom“ je objednávateľ 
oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za každý aj 
začatý deň omeškania a každú jednotlivú vadu. 

11.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni písomne reklamovanú vadu, ktorá sa prejavila v záručnej lehote do 15 
pracovných dní alebo vo vzájomne dohodnutej primeranej dlhšej lehote, je objednávateľ oprávnený, 
počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na odstránenie vád, fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za každý aj začatý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu 
osobitne. 

11.5 V prípade porušenia zákazu prinášania a požívania alkoholických nápojov a omamných látok v objektoch 
objednávateľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za 
každého zamestnanca zhotoviteľa porušujúceho uvedené zákazy a za každé porušenie.  
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11.6 Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto článku zmluvy je 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia 
príslušnej faktúry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budú uhrádzané výlučne bezhotovostne na bankové 
účty uvedené na faktúrach.  

Článok XII 
Ostatné ustanovenia 

12.1 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všeobecne 
záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.  

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov v súlade s vyhláškou 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. .Je povinný dodržiavať nariadenie vlády 
SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a 
dodržiavať ďalšie právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany 
ako aj preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov.  

12.3 V prípade, ak zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa zabezpečuje plnenie jednotlivých častí zmluvy 
prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto zmluvy, preukázateľne 
zaviazať i svojich subdodávateľov, pritom však nesie voči objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, ako 
keby tieto povinnosti plnil sám. 

12.4 Zhotoviteľ preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa o zákaze 
pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách a staveniskách, ktoré nesúvisia s realizáciou diela, bez 
vedomia a súhlasu objednávateľa. Zamestnanci zhotoviteľa a jeho subdodávateľov môžu používať iba 
vyznačené a určené prístupové cesty a priestory staveniska alebo pracoviska. 

12.5 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní rešpektovať vyznačené zákazy fajčenia a zákaz prinášania a požívania 
akýchkoľvek alkoholických nápojov a omamných látok v objektoch objednávateľa. 

12.6 Zhotoviteľ je povinný označiť pracovný odev vlastných zamestnancov názvom firmy. 

12.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že pre svojich zamestnancov a iné osoby podieľajúce sa na vykonávaní diela 
je povinný zabezpečiť potrebnú starostlivosť (WC, priestory na hygienu, šatne a pod.) vlastnými úkonmi 
a na vlastné náklady pri rešpektovaní všeobecne záväzných predpisov. 

12.8 V prípade ak sú splnené podmienky pre povinnosť stavebníka poveriť koordinátora dokumentácie 
a koordinátora bezpečnosti pre stavenisko, objednávateľ ako stavebník poveruje zhotoviteľa vykonávaním 
úlohy koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a zhotoviteľ toto poverenie prijíma. Zhotoviteľ 
poveruje funkciou koordinátora dokumentácie:  ................ Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ 
v súlade s nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko zabezpečí koordinátora bezpečnosti, ktorého meno, priezvisko a telefonický 
kontakt budú zhotoviteľovi písomne oznámené pred začatím vykonávania prác podľa tejto zmluvy. 

12.9 Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 
Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), zhotoviteľ udeľuje 
objednávateľovi časovo, vecne a miestne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie diela spôsobmi 
uvedenými v ust. § 18 ods. 2 autorského zákona, pričom odplata za poskytnutie licencie je zahrnutá v cene 
za vykonanie diela. 

Článok XIII 
Porušenie zmluvných povinností a odstúpenie od zmluvy  

13.1 Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v zmluve jednou zo zmluvných strán vzniká druhej 
zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká tiež ak je voči jednej zo 
zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvných strán vstúpila do likvidácie. 

13.2 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy.  

11.1 V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, ak to 
písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení 
dozvedela. 

13.3 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné:  

a) ak zhotoviteľ preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu,  
objednávateľa, a to z dôvodov spočívajúcich na jeho strane (t.j. na strane zhotoviteľa) 
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b) ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom bol objednávateľom na 
porušenie povinností opakovane, min. dvakrát písomne upozornený a vyzvaný na odstránenie 
porušení, 

c) ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s technickými normami a technickou dokumentáciou, pričom 
bol objednávateľom na porušenie povinností opakovane, min. dvakrát písomne upozornený a vyzvaný 
na odstránenie porušení, 

d) ak zhotoviteľ mešká z dôvodov spočívajúcich na jeho strane s odovzdaním diela/ucelenej časti diela 
viac ako 30 kalendárnych dní,  

e) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou oprávnene a správne vystavenej faktúry zhotoviteľa po dobu 
viac ako 15 kalendárnych dní po lehote splatnosti faktúry. 

13.4 V prípade, že dôjde k porušeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, platia pri 
odstúpení od zmluvy pravidlá upravené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

13.5 Oznámenie o odstúpení musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej zmluvnej strany 
a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia do sídla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto zmluve.  

13.6 V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia z dôvodu porušenia 
zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušiteľa druhej zmluvnej strane všetky preukázané náklady a škody, 
ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú. 

13.7 Ak oprávnená zmluvná strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, vzniká porušujúcej zmluvnej strane 
povinnosť pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy v tej časti, ktorá bola porušením dotknutá a uhradiť 
spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s porušením záväzku. Oprávnená zmluvná strana môže 
dočasne prerušiť plnenie svojich záväzkov až do doby, pokým porušujúca zmluvná strana je v omeškaní a 
pokiaľ omeškané záväzky nesplní a nedohodne zmenu zmluvy z dôvodu dočasného prerušenia. 

Článok XIV. 
Doručovanie 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom 
prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa 
v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená 
alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom 
poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej 
zásielky); pre doručovanie je rozhodné sídlo zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy.  

Článok XV. 
Záverečné ustanovenia 

15.2 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia právnymi predpismi 
SR, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení. 

15.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou 
a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený na rozhodnutie príslušnému 
súdu v zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. 

15.4 Akákoľvek zmena tejto zmluvy sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných písomných dodatkov 
k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Podpisovať dodatky k zmluve sú oprávnené len štatutárne 
orgány oboch zmluvných strán. 

15.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dve 
vyhotovenia. 

15.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka. 

15.7 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že zmluva, objednávky a daňové doklady 
súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá 
zákon o slobodnom prístupe k informáciám podľa § 5a a § 5b. Za tým účelom zhotoviteľ udeľuje 
objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených 
dokumentov.  

15.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, 
nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so zmluvou k nej pripájajú svoje 
podpisy.  
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V Bratislave dňa                                                         V                           dňa               
 
Objednávateľ:  Zhotoviteľ:  
 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
ŠTÁTNY PODNIK  
 
 
____________________________      ______________________________ 
          Ing. Ladislav Lazár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 
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PRÍLOHA Č. 1 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI 

 

Obchodné meno alebo názov 
uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov 
uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom 
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá 
ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania 
uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania 
uchádzača 

 

  

IČO  

  

Právna forma  

  

Zápis uchádzača v Obchodnom 
registri 
označenie Obchodného registra alebo inej 
evidencie, do ktorej je uchádzač zapísaný 
podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa 
spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise 
do tohto registra alebo evidencie 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku 
ktorého bol uchádzač založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko 

 

 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom 
počas verejnej súťaže 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby 
na elektronickú aukciu 

 

Telefón  
Fax  
E-mail  

 

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

 

Podpisy: 
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PRÍLOHA Č. 2 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O VYTVORENÍ SKUPINY DODÁVATEĽOV 

 

1. Dolu podpísaní zástupcovia uchádzačov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom 
predloženia ponuky v súťaži na dodanie predmetu zákazky „Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov“ 
sme vytvorili skupinu dodávateľov a predkladáme spoločnú ponuku. Skupina pozostáva z nasledovných 
samostatných právnych subjektov: 

 

2. V prípade, že naša spoločná ponuka bude úspešná a bude prijatá, zaväzujeme sa, že pred uzavretím 
zmluvy v zmysle podmienok súťaže, uvedených v súťažných podkladoch, predložíme verejnému 
obstarávateľovi zmluvu, ktorá bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za 
záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky  

3. Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si 
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto 
vyhlásení v zmysle súťažných podkladov (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu 
spôsobenú verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. 

 

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

  

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO:  

 

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

Obchodné meno 

Sídlo/miesto podnikania 

IČO: 

 

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis 

 

                                                           
1
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
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PRÍLOHA Č. 3 

 

 

 

PLNOMOCENSTVO PRE OSOBU KONAJÚCU ZA SKUPINU DODÁVATEĽOV 

 

Splnomocniteľ/splnomocnitelia (všetci členovia skupiny dodávateľov): 

1.Obchodné meno, sídlo, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny dodávateľov, zastúpený 
meno/mená a priezvisko/priezviská, trvalý pobyt štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu (ak ide 
o právnickú osobu), meno, priezvisko, miesto podnikania, údaj o zápise, IČO uchádzača/člena skupiny 
dodávateľov (ak ide o fyzickú osobu) 

2. ... 

udeľuje/ú plnomocenstvo 

 

splnomocnencovi: 

meno, priezvisko a trvalý pobyt osoby konajúcej za člena skupiny dodávateľov 

 

na prijímanie pokynov a vykonávanie všetkých právnych úkonov v mene všetkých členov skupiny dodávateľov vo 
verejnom obstarávaní „Rekonštrukcia dvojstavidlových uzáverov“, vrátane konania pri uzatvorení zmluvy, ako 
aj konania pri plnení zmluvy a zo zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov. 

 

 v .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

v .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocniteľa 

doplniť podľa potreby a podpisy splnomocniteľov úradne overiť 

 

 

Plnomocenstvo prijímam:  

 

 

v .................... dňa ........................... .................................................. 

podpis splnomocnenca 
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PRÍLOHA Č. 4 

 

 

Uchádzač: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

 

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že súhlasím so zmluvnými podmienkami 
súťaže uvedenými v častiach B.3 – „Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, B.1 – „Opis 
predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob určenia ceny“ na dodanie zákazky s názvom „Rekonštrukcia 
dvojstavidlových uzáverov“. Uvedené požiadavky verejného obstarávateľa akceptujeme a v prípade 
nášho úspechu v tomto verejnom obstarávaní ich zapracujeme do návrhu zmluvy. 

 

 

 

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

  

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 
 

 

 

 

 

                                                           
1
 Čestné vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným 

zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch. 
 


