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Verejný obstarávateľ: Obec Habura, Habura 63,  067 52 Habura 
 
   
 

 
 

 

P R I E S K U M     T R H U  

– zákazka s nízkou hodnotou 

na uskutočnenie stavebných prác 

 

 podľa §117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní   

 

 

 

 

 

Výzva na predloženie ponuky 
 

 

Predmet zákazky:  

 

„Odstránenie malých tzv. divokých skládok v obci Habura“ 

 

 

 

 

 
 

 

 

V Habure, dňa 10.11.2017  

 

 

                                                                  -----------------------––-–––––- 

                                                         Michal Prejsa 
                                                    starosta mesta 

 

  

 

 

                                                                                                          -------------------------------- 

                                                                                         Ing. Anton Klajban  
                              osoba vykonávajúca verejné obstarávanie  

 

 

http://www.habura.sk/
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1 Identifikácia verejného obstarávateľa 

 

1.1     Názov organizácie              : Obec Habura 

Sídlo                                   : Habura 63,  067 52 Habura 

Štatutárny orgán                 : Michal Prejsa, starosta 

IČO                                     : 00322954 

Telefón                               : 057 / 739 22 00 

e-mail                                  : ocuhabura@centrum.sk  

web                                     :  www.habura.sk 

 

  1.2   Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Meno a priezvisko: Ing.Anton Klajban 

           Mobil:   + 421 907 161 202 

           e-mail:   asingsro@gmail.com  

 

2   Predmet zákazky 

2.1 Názov predmetu zákazky: „Odstránenie malých tzv. divokých skládok v obci Habura“. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 41 643,69 EUR bez DPH 

  

2.2   Opis zákazky 

            Likvidácia nezákonne umiestneného odpadu zahŕňa jeho naloženie, odvoz na legálnu skládku spolu 

s poplatkom za uloženie na tejto skládke a následná rekultivácia miesta, kde bol tento odpad umiestnený. 

            Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí bod 23 „Podrobný opis predmetu zákazky“. 

 

2.3 Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV 

    Hlavný predmet:  
    Hlavný slovník: 45000000-7, 90500000-2, 90510000-5, 90511000-2, 

 

3     Komplexnosť dodávky 

3.1   Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 

 

 

4    Zdroj finančných prostriedkov 

4.1. Predmet zákazky bude financovaný z  Operačného programu PRV 2014-2020, č. 22/PRV/2017 opatrenie 7, 

podopatrenie 7.4 pre obce do 1000 obyvateľov. 

        Aktivita 3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené s odstraňovaním 

malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu.  

  

5   Zmluva 

5.1  Výsledkom prieskumu  bude zmluva o dielo na realizáciu prác uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného 

zákona  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne účinnosť po rozhodnutí o poskytnutí 

podpory formou dotácie z NFP. 

  

6  Miesto a termín uskutočnenia prác 

6.1 Miesto uskutočnenia prác: Obec Habura, Štát: Slovenská republika    
         NUTS kód: SK041  Prešovský kraj 

 

6.2 Trvanie zmluvy: predpokladaný termín do 2 mesiacov od odovzdania staveniska  

 

7  Variantné riešenie 

7.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. 
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7.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa 

naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 

 

 

8   Platnosť ponuky 

8.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2017. 

 

  

9  Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami 

9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným obstarávateľom 

a záujemcami sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, 

elektronicky, telefonicky alebo ich kombináciou. 

 

  

10 Obhliadka miesta uskutočnenia prác 

10.1 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby získali všetky informácie, ktoré 

budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia prác 

idú na ťarchu záujemcu. 

  

11  Jazyk ponuky 

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

 

11.2  Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo 

verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené prekladom do slovenského jazyka (štátneho 

jazyka). To sa netýka dokladov predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. 

V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom  jazyku. 

 

12   Obsah a forma ponuky   

12.1.  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať (poradie a skladbu žiadame dodržať): 

a)   Identifikačné údaje uchádzača   

 

b)  Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk  určených  obstarávateľom na 

hodnotenie ponúk – príloha č.2. 

  

c)  Doklad  na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §32, bod 1, písm. e) zákona č. 343/2015 

o verejnom obstarávaní  – doklad o oprávnení uskutočňovať práce v zmysle predmetu 

obstarávania (výpis z obchodného príp. živnostenského registra a pod.).   

 

d)       Návrh Zmluvy o dielo – príloha č.1 s vyplnenou tabuľkou  -podrobná špecifikácia. 

  

12.2  Forma  spracovania  ponuky 

                  Uchádzač  predloží ponuku  v nasledovnej forme: 

a) ponuka zviazaná s krycím listom uchádzača, s obsahom ponuky a očíslovanými stranami  

 

b) požadované doklady a dokumenty musia byť uvedené v obsahu  ponuky a boli opečiatkované 

a  podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom    alebo členom    štatutárneho orgánu 

alebo iným zástupcom uchádzača,  ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača  v 

záväzkových vzťahoch 
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13   Podmienky účasti uchádzača   

13.1 Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 12.1.písm. c) výzvy na predkladanie ponúk 

bude založené na posúdení úplného splnenia podmienok účasti. 

 

14 Mena a ceny uvádzané v ponuke 

14.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SR 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

14.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách /€/ .  

 

14.3 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie 

v zložení: 

 

14.3.1  navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

14.3.2  sadzba DPH a výška DPH, 

14.3.3  navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

 

14.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je 

platcom DPH upozorní v ponuke. 

 

15 Vyhotovenie ponuky 

15.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom 

s nezmazateľným atramentom a pod.  

  

16 Označenie obalu ponuky 

16.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. 

 

16.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:   

 

16.2.1  adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve, 

 

16.2.2  adresu uchádzača, 

 

[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.] 

  

16.2.3  označenie „zákazka  - neotvárať“, 

     

označenie heslom zákazky : 

  

„Sanácia  odpadu  v Habure“ 

 

 

17  Miesto a lehota na predkladanie ponúk 

17.1 Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk do  

 

22.11.2017 do 10,00 hod.  

  

17.2 Ponuky sa doručia na adresu verejného obstarávateľa. 

 

17.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej vo výzve, sa vráti uchádzačovi 

neotvorená. 
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18  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 

18.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať 

do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. 

 

18.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 

na základe písomnej žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne 

uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu uvedenú vo výzve a doručením novej 

ponuky v lehote na predkladanie ponúk a na adresu verejného obstarávateľa. 

 

 

19 Hodnotenie ponúk 

19.1 Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk uvedených vo výzve.  

20  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

20.1 Obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku uskutočneného prieskumu trhu. 

 

21   Uzavretie zmluvy 
21.1 S úspešným uchádzačom bude zmluva uzavretá najneskôr do 31.12.2017. 

 

21.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 

 

 22  Kritérium na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia.  
 

1.  Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH  za dodanie predmetu  celej  zákazky. 

 

2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov 

uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie celého predmetu obstarávania. 

 

3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu obstarávania 

podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v eurách s DPH, uvedených v jednotlivých ponukách 

uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu obstarávania najnižšiu cenu. 

 

4.  Ak uchádzači ponúknu rovnakú cenu za dodanie predmetu obstarávania, úspešný bude ten uchádzač, ktorý 

predloží svoju ponuku skôr na zaevidovanie . 
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23  Opis predmetu zákazky. 
 

1 VŠEOBECNÝ SÚHRN 

Obec Habura predkladá pôdohospodárskej platobnej agentúre žiadosť o poskytnutie podpory podľa výzvy 

č. 22/PRV/2017 na opatrenie 7, podopatrenie 7.4 pre obce do 1000 obyvateľov. 
Aktivita 3: investície súvisiace so zvyšovaním kvality života obyvateľov – investície spojené 

s odstraňovaním malých tzv. divokých skládok odpadov resp. opusteného odpadu. 

Suma žiadaná pre výzvu je 49 972,43 EUR s DPH (41 643,69 EUR bez DPH). 

 

2 SÚČASNÝ STAV  

Obec Habura sa nachádza 10 km od Medzilaboriec na hornom toku rieky Laborec, uprostred 

svahov tzv. vonkajšieho flyšového pásma v Nízkych Beskydách. Stred tejto pohraničnej rusínskej obce sa 

nachádza v nadmorskej výške 387 m. n. m. a jej okolité časti sú vo výške od 350 do 700 m. n. m. 

Na základe terénnej obhliadky zo dňa 01. 08. 2017 na parcelách č.: 3273, 3274, 2486, 2888, 3153, 

1407, 2581 kde sa nezákonne odpad nachádza, je potrebné realizovať činnosti na opravu aktuálneho stavu 

znečistenia nezákonne umiestneným odpadom. Obec patrí do regiónu s vysokou nezamestnanosťou 

prevyšujúcou 15 %. 

Predmetné miesto s nezákonne umiestneným odpadom sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

obytnej zóny obce. Vo veľkej väčšine sa jedná o odpad komunálny, ktorý tam nahromadili občania. Miesto 

chceme vyčistiť a zabezpečiť prevenciu pred budúcim vznikom divokých skládok. V našom prípade pôjde 

o sanáciu a následnú rekultiváciu miesta kde je momentálne uložený nelegálny odpad. Odpad bude 

z miesta uloženia v katastri obce Habura zozbieraný a odvezený na skládku odpadov.   

 

3 OPIS MIESTA NELEGÁLNÝCH SKLÁDOK 

 Nezákonné skládky sa nachádza v priamej blízkosti obce, ale aj v centre obce Habura, na 

pozemkoch obce: 

 Prioritu odstránenia odpadu nelegálnej skládky zvyšuje tiež blízkosť skládky k obydliam 

obyvateľov obce. Ani nezákonnosť konania a možnosť trestného postihu za nelegálne ukladanie odpadu na 

skládku, obyvateľov neodrádza aby nevyvážali nelegálny odpad. Na mieste sa nachádzajú rôzne druhy 

odpadu. Okrem komunálneho odpadu sa na mieste nachádza tiež stavebný odpadový materiál. 

Tabuľka opisujúca projekt 

Katastrálne 

územie 
Parcela č 

Množstvo odpadu 

m3 
Druh odpadu 

Nebezpečný 

odpad 

Habura 3273,3274 191,8 
Komunálny 

odpad/stavebný 

odpad 

NIE 

Habura 2486 523,2 
Komunálny 

odpad/stavebný 

odpad 

NIE 

Habura 2888, 3153 583,38 
Komunálny 

odpad/stavebný 

odpad 

NIE  

Habura 1407 174,12 
Komunálny 

odpad/stavebný 

odpad 

NIE 

Habura 2581 264,62 
Komunálny 

odpad/stavebný 

odpad 

NIE 
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4 OPIS REALIZÁCIE PROJEKTU 

Realizácia projektu sanácie skládky bude spočíva v odstránení krovín, odkopov a následným uložením 

na skládku. 

Priestory na ktorých sa nachádzajú nelegálne skládky odpadov bude po rekultivácií slúžiť ako 

trávnatá plocha. Po odstránení odpadu a úpravách terénu sa na danom území minimalizujú nelegálne 

vplyvy nelegálnej skládky na životné prostredie a územie sa začlení do okolia. Obec v budúcnosti plánuje 

na mieste nelegálnej skládky v rámci prevenčných priorít vytvoriť oddychové zóny, bezpečné športové 

trate a pod. Medzi ďalšie aktivity, ktoré sa obec zaväzuje splniť aby zamedzila vzniku ďalších skládok 

budú patriť: 

 Pravidelné monitorovanie lokality poslancami obecného úradu a starostom obce. 

 Zapojenie občanov do problematiky a motivácia k ohlasovaniu nezákonne umiestňovanému 

odpadu. 
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Príloha č.1 
 

Zmluva o dielo č ...../20.... 
(dodávka stavebných prác) 

 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) 

 
I. Zmluvné strany 

 
1.1 Zhotoviteľ:   

 Sídlo:                              
 Zastúpený:                      

 IČO:                               
 DIČ:                               

 IČ DPH:                          

 Bankové  spojenie:           
                         č.ú.:                               

                         mobil:                             
                         e-mail:                            

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  

    
 

1.2  Objednávateľ           : Obec Habura 
Sídlo                                    : Habura 63,  067 52 Habura 

Štatutárny orgán                  : Michal Prejsa, starosta 

IČO                                      : 00322954 

Telefón                                 : 057 / 739 22 00 

e-mail                                   : ocuhabura@centrum.sk  

web                                      :  www.habura.sk 

 

II. Východiskové podklady a údaje 
 

Názov stavby:  Odstránenie malých tzv. divokých skládok v obci Habura  

 

III. Predmet plnenia zmluvy 
 
3.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie stavebných prác s názvom:  Odstránenie malých tzv. divokých    

skládok v obci Habura v rozsahu určenom   výkazom  výmer a realizačným rozpočtom.   
3.2 Zhotoviteľ vykoná len stavebné práce s vlastným náradím, dodávku materiálu zabezpečí objednávateľ. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami vo vlastnom 
mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom bude rešpektovať technické špecifikácie a právne predpisy. 

 

IV. Čas plnenia 
 

4.1 Doba trvania prác do : 2 mesiacov od odovzdania staveniska. 
4.2 Po dohode objednávateľa so zhotoviteľom je možné predĺžiť termín odovzdania diela. 

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

4.4 Pri odovzdaní staveniska objednávateľ vyčlení pre zhotoviteľa miestnosť pre sklad materiálu a náradia, určí 
body napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť podružné meranie 

spotrebovanej elektrickej energie. Spotrebované médiá výlučne na účely predmetu diela bude hradiť 
objednávateľ. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade zabratia verejného priestranstva príslušné povolenia a bude 

hradiť náklady s tým vzniknuté.  

 

V. Cena 
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5.1 V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie 

a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom 
zmluvy. 

5.2 Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania  pre celú stavbu na základe   pevných 
jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje: 

 

Cena diela bez DPH   : ....................  €   

DPH  20%    :   ................... €    

Cena diela celkom s DPH             :   ...................... €    

       

Slovom : ...................................................  €. 

5.3 V cene sú zahrnuté  aj náklady na  vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa. 

 

VI. Platobné podmienky a fakturácia 
 

6.1 Vykonané práce budú fakturované po ukončení prác a podpise preberacieho protokolu. Cena  za dielo bude 

uhradená na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného zhotoviteľom  po čiastočnom prebratí stavebných 
prác zástupcom objednávateľa. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od doručenia objednávateľovi. 

6.2 Zhotoviteľ je povinný vykonané práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne.  

6.3 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí 
prác a dodávok. 

6.4 Faktúry budú obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

6.5 Faktúra sa bude považovať za uhradenú dňom pripísania jej úhrady na účet dodávateľa uvedeného v doručenej 
faktúre z účtu objednávateľa. 

 

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi preberacím protokolom. 
7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v zmluve, že 

zodpovedá technickým predpisom a normám (§ 47 a nasl. stavebného zákona) a že nemá vady, ktoré by rušili alebo 
znižovali hodnotu, alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným, alebo obvyklým účelom. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu 
upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

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

7.6 Zjavné vady sú také vady, ktoré objednávateľ zistil resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. 

Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdávaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých 
termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká. Zjavné vady zistené pri 

kontrolných meraniach po realizácii diela zrealizované podľa podmienok predmetnej výzvy budú odstránené do 3 dní 
s protokolom o odstránení vád a nedorobkov. 

7.7 Skryté vady sú také vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. 

Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomnou formou. 
7.8 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa 

a dohodnúť spôsob a termín odstránenia vady.  
7.9 Havarijné stavy, t. j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie doklad a za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, je 

zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení a sprístupnení objektu. 

7.10 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich 
uznal, má objednávateľ právo po predchádzajúcom písomnom upozornení dať vady odstrániť tretej osobe na 

náklady zhotoviteľa, so zmluvnou pokutou 1000,00 € za každú vadu. 
7.11 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne 

záväznými technickými normami a predpismi a požiadavkami stanovenými v žiadosti o NFP podľa predmetnej výzvy. 
7.12 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti  tejto zmluve.  
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VIII. Podmienky vykonania diela 
 
8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.  Nebezpečie škody na diele nesie na 

základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho premetu plnenia. 

8.2 Práce na diele je zhotoviteľ povinný vykonať v dohodnutej lehote. 
8.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

8.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby zhotoviteľ mohol na 
ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Náklady na zhotovenie a odstránenie staveniska sú súčasťou 

ceny o dielo. 
8.5 Objednávateľ k termínu odovzdania staveniska určí skládky odpadov a sute z realizácie stavebnej časti, 

prípadne iné priestory podľa požiadavky zhotoviteľa. 

8.6 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov 
a zariadení a ich presun na stavenisko. 

8.7 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa, technický dozor objednávateľa a 
prípadne stavebný dozor.  

8.8 Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády č. 282/2004 
Z. z. a v znení neskorších zmien a doplnkov. 

8.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác 
v súlade s ustanoveniami vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. 

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú 

výsledkom jeho činnosti. 
8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípadoch dohodnutých v zmluve vyzvať  osobu oprávnenú jednať vo veciach 

technických na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. 
Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis zástupca objednávateľa podpíše. 

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach 
predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. 

8.13 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v zmysle 

ďalších zmien a doplnkov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

8.14 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo 
v rozpore so svojimi povinnosťami je objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, 

aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak 

zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne 
k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.  

8.15 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré vykonáva 
stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia 

na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od  tejto zmluvy. 

 
 
 

IX. Odovzdanie a prevzatie diela 
 
9.1 Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v súlade s touto zmluvou preberacím protokolom s podpismi obidvoch 

zmluvných strán a stav.dozora. 

9.2 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí 

budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej 
prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so 

stanovením termínu ich odstránenia. 
9.3 Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa. 

 

X. Zmluvné pokuty 
 

10.1  Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III po termíne uvedenom v bode 4.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05% z ceny diela  podľa tejto zmluvy za každý kalendárny deň omeškania.  
10.2  Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň, ak sa omešká s odstránením 

zjavných vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 
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10.3  Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 

diela za každý deň omeškania. 

10.4  Pokuta za neuhradenie faktúr zhotoviteľovi je vo výške 0,05% z hodnoty neuhradených  faktúr za každý deň 
omeškania 

 
XI. Zodpovednosť za škodu 

 
11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie 

škody, alebo na jej zmiernenie. 

11.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú 

druhej strane. 
11.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v odseku 11.2, zbaví sa 

zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. 
11.4 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením 

v dôsledku odobratia, alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím ciest, alebo 
poručením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ. 

11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov, pri 

odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil 
na realizáciu diela. 

11.6 Zhotoviteľ čestne prehlasuje, že má uzavreté poistenie na škodu spôsobenú tretej osobe pri vykonávaní tohoto 
predmetu diela. 

 
 

XII. Odstúpenie od zmluvy 
 

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti  dohodnuté 
v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

12.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:  

- Ak zhotoviteľ postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy. 
12.3  Práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. 

 

XIII. Záverečné ustanovenia 
 

13.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie 

nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 
13.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak 

budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

13.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

13.4 Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné strany si 
dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.  

13.5 Okrem prác môže zhotoviteľ realizovať práce naviac, ktoré je potrebné vykonať na základe zistení počas 
realizácie diela a to v rozsahu, ktorý zabezpečí plnú funkčnosť a bezpečnosť súvisiacu s výťahovým 

zariadením, po písomnej dohode oboch zmluvných strán. 

13.6 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán si ponechá jeden výtlačok 
13.7 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, zmluvu uzatvorili slobodne 

a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju 
vlastnoručne podpisujú. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Prieskum trhu – uskutočnenie  stavebných prác 
Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Výzva na predloženie ponúk Strana 12 
 

 

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

 
 

 
 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 
  

 

 
 

 
.......................................    ..................................... 
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Výkaz výmer   
 

        Názov stavby:  Odstránenie malých tzv. divokých skládok v obci Habura 
 

           P.č. Číslo a Názov položky Merná  Množstvo Jednotková Spolu 

  položka   jednotka   cena   

1 111201101 

Odstránenie krovín a stromov s 
priemerom kmeňa do 100mm 
(do 1000m2) m2 772,800   

2 131101103 

Odkop jám a zárezov s 
premiestnením výkopu do 3m od 
okraja zárezu nad 1000-
10000m3 m3 1737,120   

3 131101109 Príplatok k cenám hor.3 m3 1737,120   

4 167102102 

Nakladanie a prekladanie 
výkopu hor. 1-4 50% m3 868,560   

5 162201112 

Vodorovné premiest.výkopu hor 
1-4 (nad 13km do 15km) m3 868,560   

6 162201112 

Príplatok k cene za každý ďalší 
1km (29km - 
15km=14x0,42=5,88) m3 868,560   

7 162201103 

Vodor.premiest.výkopu po 
nespevnenej ceste nad 50m do 
500m m3 868,560   

8 979089012 

Poplatok za skládku (odpad 
170506, 170904) t 468,720   

    CELKOM   
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prieskum trhu – uskutočnenie  stavebných prác 
Podľa zákona č. 343/2015 Z.z. z 18. novembra 2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Výzva na predloženie ponúk Strana 14 
 

Príloha č.2 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk 
  

 

Uchádzač (meno, názov):    

Sídlo (adresa):          

IČO:    

    

Predmet zákazky:   Odstránenie malých tzv. divokých skládok v obci Habura. 

Verejný obstarávateľ:  Obec  Habura 

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk je uvedený v nasledovnej tabuľke: 

 

   Cena za dodanie predmetu zákazky v € bez DPH    

  

 

                DPH 20 %  

  

 

Cena za dodanie predmetu zákazky v € s DPH    

  

 

 

  
Platca DPH: áno – nie 

(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu) 

 

 

 

 

V ................................                                      ................................................................................. 

                                                                                                     Meno a priezvisko konateľa 
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