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1/ - Pokyny pre uchádzačov
Časť I.

Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Internetová adresa:

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17, 917 01 Trnava
00 598 135
Ing. Martin Turčan
Ing. Miroslav Horáček - technický úsek
+421 33 3236 437
+421 33 5936 241
miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sk

2. Predmet zákazky:
2.1 Predmetom zákazky je: Kultúrny dom Modranka - Zateplenie objektu
Rozsah predmetu zmluvy je riešený v projektovej dokumentácii pre SP a realizáciu stavby:
„Kultúrny dom Modranka - obnova budovy zateplením“, spracovanou - Ing. Irenou Kreutzovou,
RENAK, s.r.o., Bulharská 42, Trnava ( 05/2017 ), ktorá je identická s projektovou dokumentáciou
predloženou k týmto súťažným podkladom.
2.2 Spoločný slovník obstarávania - kód práce CPV: 45443000-4
2.3 Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť: 4/ - Opis predmetu zákazky.

3. Komplexnosť dodávky:
3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4. Zdroj finančných prostriedkov:
4.1 Predmet zákazky bude financovaný finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta určených na
prevádzku objektov v správe verejného obstarávateľa a súlade s obchodnými zvyklosťami,
platobné podmienky sú uvedené v návrhu obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou súťažných
podkladov. Verejný obstarávateľ neposkytne preddavky a zálohy. Financovanie predmetnej
stavby je rozdelené do dvoch rokov.
V roku 2017 by sa mala realizovať len časť: - Juhovýchodná fasáda.

5.

Zmluva:

5.1 S vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo ( ZoD ) podľa § 536 a násl. Obchodného
zákonníka.
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie predmetu obstarávania tvorí časť:
B.3/ - Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania..

6.

Miesto a termín poskytnutia prác:

6.1 Miesto zhotovenia prác: Kultúrny dom v Modranke, Seredská 131, Trnava - Modranka.
6.2 Trvanie zmluvy do: 30.04.2018.

7.

Predloženie ponuky:

7.1 Ponuka uchádzača v samostatne uzavretom obale musí obsahovať:
- všetky doklady pre posúdenie splnenia podmienok účasti ( 2/ - Podmienky účasti uchádzačov )
- prehlásenie, že uchádzač súhlasí s podmienkami určenými verejný obstarávateľom,
- prehlásenie uchádzača, že údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- krycí list ponuky s návrhom plnenia hodnotiacich kritérií,
- návrh zmluvy o dielo s prílohami potvrdený a podpísaný oprávnenou osobou,

8.

Variantné riešenie:

8.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
8.2 Zámenu materiálov a konštrukcií je možné použiť len za predpokladu zachovania ekvivalentných
vlastností ( kvalita, životnosť, funkčnosť, vizuál, materiálové zloženie, fyzikálne a iné mechanické
vlastnosti a pod. ), pričom so zmenou musí verejný obstarávateľ a projektant súhlasiť.
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Časť II.

Dorozumievanie a vysvetľovanie
9.

Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi:

9.1 Spôsob komunikácie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať telefonicky alebo e-mailom.

10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov:
10.1 V prípade potreby objasniť súťažné podklady, môže ktorýkoľvek zo záujemcov podľa bodu 9.
požiadať o ich vysvetlenie písomne u zodpovednej osoby na adrese:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava, Hlavná 17, 917 01 Trnava.
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Horáček, e-mail: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk

11. Obhliadka miesta poskytnutia stavebných prác:
11.1 Záujemcovia môžu vykonať obhliadku miesta zhotovenia prác, aby získali všetky informácie,
ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta
dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača. Nevykonanie obhliadky nebude brané ako
dôvod nepochopenia predmetu zákazky.
11.2 Uchádzači môžu vykonať obhliadku miesta realizácie - kontaktná osoba Ing. Horáček tel.č.:
33/ 3236 437.
Časť III.

Príprava ponuky
12. Jazyk ponuky:
12.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom
( slovenskom ) jazyku.
12.2 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s
jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. To neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný
preklad do štátneho jazyka.

13. Obsah ponuky:
13.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
Doklady, vyhlásenia a informácie v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a týchto súťažných
podkladov.

14. Splnenie podmienok účasti uchádzačov:
14.1 Splnenie podmienok účasti uchádzačov podľa bodu 14.1 sa bude posudzovať z dokladov a
dokumentov predložených podľa požiadaviek uvedených v časti A.2/ - Podmienky účasti
uchádzačov.
14.2 Všetky doklady a dokumenty požadované v časti 2/ - Podmienky účasti uchádzačov musia byť
súčasťou ponuky.

15. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
15.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o
cenách v znení neskorších predpisov.
15.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.
15.3 Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v eurách v zložení:
15.3.1 - navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
15.3.2 - sadzba DPH a výška DPH,
15.3.3 - navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

15.4 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú cenu. Súčasne na túto skutočnosť
v ponuke upozorní.
Časť IV.

Predkladanie ponuky
16. Označenie obalu ponuky:
16.1 Uchádzač vloží úplnú ponuku do samostatného nepriehľadného obalu. Obálka/obal ponuky
musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu.
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16.2 Obal ponuky bude obsahovať nasledovné údaje:
16.2.1 - adresu verejného obstarávateľa
16.2.2 - adresu uchádzača
( názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania ),
16.2.3 - označenie: „Cenová ponuka - neotvárať“,
- heslo:
„KD Modranka - Zateplenie objektu“

17. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
17.1 Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:
Názov:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo:
Hlavná 17, 917 01 Trnava
V prípade osobného doručenia je potrebné ponuku doručiť na podateľňu SKaŠZ MT.
17.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 24.07.2017 o 10:00 hod.
Časť V.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk
18. Otváranie obálok ponukami:
18.1 Termín otvárania obálok s ponukami je 24.07.2017 na SKaŠZ MT a je neverejné.
18.2 Po otvorení súťažných ponúk, komisia vyhodnotí splnenie podmienok účasti jednotlivých uchádzačov, prípadne požiada o vysvetlenie alebo doplnenie predložených ponúk.
18.3 Uchádzačom, ktorí neboli z procesu vyhodnocovania ponúk vylúčení, verejný obstarávateľ zašle
elektronickými prostriedkami termín a doménu konania elektronickej aukcie, ako aj jej pravidlá
a priebeh.
18.4 Postupujúci uchádzači sa na základe doručenej pozvánky do elektronickej aukcie zaregistrujú do
aukčnej siene, preštudujú pravidlá a potvrdia svoju účasť v aukcii. Ponuky uchádzačov, identické
s ponukami, ktorú zaslali v listinnej podobe vloží do aukčnej siene administrátor eAukcie.
18.5 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet zákazky. Úspešným uchádzačom bude uchádzač s najnižšou cenou za predmet zákazky získanou elektronickou aukciou.

19.

Vyhodnotenie podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa:

19.1 Vyhodnotenie ponúk komisiou je neverejné.
19.2 Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet
zákazky a v prípade ak komisia identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo
dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol písomne požiada o vysvetlenie ponuky.
19.3 Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k stavebným prácam,
komisia písomne požiada uchádzača o vysvetlenie v zmysle § 53 ods. 2 ZVO týkajúce sa tej
časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
19.4 Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ak
a) ponuka nespĺňa požiadavky na predmet zákazky uvedené v dokumentoch potrebných na
vypracovanie ponuky,
b) uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky,
c) uchádzač nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky,
d) uchádzač poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie,
19.5 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

20. Oznámenie o úspešnosti ponúk:
20.1 V zmysle § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia
ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi
oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
Časť VI.

Prijatie zmluvy
21. Uzavretie zmluvy:
21.1 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo ( ZoD ) podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.
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21.2 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa www.skasz.trnava.sk
21.3 Návrh zmluvy je súčasťou týchto súťažných podkladov v časti 6/ - Zmluva o dielo.

22. Predpokladaná hodnota zákazky:
22.1 Hodnota celkovej predpokladanej ceny zákazky je: 81 000 - EUR bez DPH.

23. Subdodávatelia:
23.1 Uchádzač je povinný informovať verejného obstarávateľa formou predloženia zoznamu subdodávateľov alebo čestného prehlásenia o tom, či má alebo nemá záujem plniť predmet zákazky
prostredníctvom subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov respektíve čestné prehlásenie
( o realizácii vlastnými kapacitami ) predloží ako súčasť svojej ponuky.
23.2 Uchádzač je povinný subdodávateľov identifikovať, uviesť podiel zákazky, ktorý má v úmysle
zadať tretím osobám, ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Zmena
subdodávateľa v rámci plnenie zmluvy nie je vylúčená.

24. Záverečné ustanovenia:
24.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje v prípade nových stavebných prác využiť postup zadávania
zákazky priamym rokovacím konaním v zmysle § 116 ZVO.
24.2 V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetnej zákazky,
verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako
ďalší v poradí.
24.3 Proti výsledku verejného obstarávania pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietku.
24.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky alebo neprijať žiadnu ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených v
rozpočte verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

2/ - Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti:

1.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní podľa § 32
zákona o verejnom obstarávaní

1.1 Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32
- doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

2.

Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa
Technickej spôsobilosti § 34

Uchádzač v ponuke predloží nasledovné informácie a dokumenty, ktorými preukazuje technickú
spôsobilosť na poskytnutie prác, t.j. doklady podľa § 34 ods. 1 písm. b) a g) zákona o verejnom
obstarávaní.
2.1 v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich
päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných
prác a zhodnotení uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
V zozname referencií za posledných 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uchádzač
uvedie názov (obchodné meno) a adresu investora predmetnej stavby, názov a charakteristiku
stavby, objem diela zrealizovaného uchádzačom v €, rok začatia a ukončenia výstavby, meno,
tel. č. a e-mail kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť uvedené informácie,
potvrdenie uvedených skutočností zo strany oprávnenej osoby investora s uvedením dátumu,
mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a odtlačku pečiatky objednávateľa.
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2.2

v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácií
osôb určených na plnenie zmluvy.
Tu požadujeme predložiť fotokópiu dokladu s originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom držiteľa tohto oprávnenia o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho s odborným zameraním vyžadovaným pre predmet zákazky vydaného SKSI v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. v
znení neskorších predpisov.
Doklady musia byť v originálnom vyhotovení alebo ako overené fotokópie jednotlivých dokladov.

3/ - Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia
Verejný obstarávateľ určuje kritérium na hodnotenie ponúk, ktoré je totožné s uvedeným kritériom
vo výzve na predkladanie ponúk a určuje pravidlá ( spôsob ), podľa ktorého sa budú ponuky
vyhodnocovať.

1.

Kritériá výberu ponuky:

1.1

Najnižšia cena ( s DPH )

2.

Hodnotenie ponúk uchádzačov:

2.1

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky uchádzačov, ktorí splnia podmienky účasti a
podmienky resp. požiadavky verejného obstarávateľa a po preskúmaní ponukového rozpočtu
výlučne v zmysle stanoveného kritéria - cena diela ( s DPH ). Uchádzač je povinný predložiť
rekapituláciu svojej ponukovej ceny v členení podľa krycieho listu ponuky ( vzoru ), ktorý je
súčasťou týchto súťažných podkladov.

3.

Spôsob vyhodnotenia ponúk:

3.1

Kritérium “Cena“

3.2

Bude hodnotené na základe podrobnej analýzy štruktúry celkovej ceny diela, ceny jednotlivých
stavebných dielov a objektov resp. položiek ponukového rozpočtu. Komisia pre hodnotenie
ponúk bude porovnávať a následne stanoví predbežné poradie v tomto kritériu.
Na konečné určenie poradia ponúk použije verejný obstarávateľ - elektronickú aukciu.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa po skončení elektronickej aukcie
umiestni na prvom mieste t.z., uchádzač s najnižšou cenou za celý predmet zákazky.

4.

Elektronická aukcia:

4.1

Elektronická aukcia ( ďalej len „eAukcia“ ) je na účely tohto verejného obstarávania opakujúci sa
proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie nových cien upravených smerom
nadol. Účelom eAukcie je zostavenie poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
Elektronická aukčná sieň ( ďalej len „eAukčná sieň“ ) je prostredie umiestnené na určenej
adrese vo verejnej dátovej sieti Internet, v ktorom uchádzači predkladajú nové ceny upravené
smerom nadol.
Vstupné kolo je časť postupu, v ktorom sa po sprístupnení eAukčnej siene uchádzači oboznámia s eAukčným prostredím pred zahájením Aukčného kola ( elektronickej aukcie ).
Aukčné kolo ( elektronická aukcia ) je časť postupu, v ktorom prebieha on-line vzájomné
porovnávanie cien ponúkaných uchádzačmi prihlásených do eAukcie a ich vyhodnocovanie v
limitovanom čase.
Ponuky uchádzačov budú posudzované na základe hodnotenia podľa najnižšej celkovej
ponukovej ceny. Cena bude vyjadrená v EUR s DPH.
Po určení poradia na základe predložených ponúk v listinnej podobe, vyhlasovateľ ( verejný
obstarávateľ ) vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí splnili
podmienky účasti a ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky na predloženie nových cien v
eAukcii.
Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii ( ďalej len „Výzva“ ) verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie týkajúce sa eAukcie v zmysle § 54 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
Výzva bude zaslaná elektronicky zodpovednej osobe určenej uchádzačom v ponuke ako
kontaktná osoba pre eAukciu ( z uvedeného dôvodu je potrebné uviesť správne kontaktné
údaje zodpovednej osoby ) a bude uchádzačom odoslaná e-mailom najneskôr dva pracovné dni
pred konaním Aukčného kola.

4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

7

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11
4.12

4.13

4.14

Vstupnom kole sa uchádzači oboznámia s priebehom a pravidlami eAukcie. Výzva na účasť
obsahuje aj údaje týkajúce sa minimálneho kroku zníženia ceny predmetu zákazky, pravidlá
predlžovania Aukčného kola a lehotu platnosti prístupových kľúčov a pod.
Uchádzačom, ktorí budú vyzvaní na účasť v eAukcii, bude v vstupnom kole a v čase uvedenom
vo výzve sprístupnená eAukčná sieň, kde si môžu skontrolovať správnosť zadaných vstupných
cien, ktoré do aukčnej siene zadá administrátor eAukcie, a to v súlade s pôvodnými, listinne
predloženými ponukami.
Každý uchádzač do začiatku Aukčného kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do začiatku
Aukčného kola ju nemôže meniť.
Aukčné kolo sa začne a skončí v termínoch uvedených vo výzve. Na začiatku Aukčného kola
sa všetkým uchádzačom okrem vlastnej cenovej ponuky zobrazí:
- najnižšia celková ponuková cena za predmet zákazky,
- aktuálne umiestnenie uchádzača ( poradie ).
Predmetom úpravy v eAukcii budú prvky, ktorých hodnoty sú predmetom ponuky uchádzača v
eAukcii, pričom sa bude automaticky prerátavať celková ponuková cena za všetky položky
spolu. Uchádzači budú upravovať ceny smerom nadol.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že systém neumožní dorovnať najnižšiu celkovú cenu ( t.j. nie
je možné dorovnať ponuku uchádzača na priebežnom 1. mieste ). V priebehu Aukčného kola
budú zverejňované všetkým uchádzačom zaradeným do eAukcie v eAukčnej sieni informácie,
ktoré umožnia uchádzačom zistiť v každom okamihu ich relatívne umiestnenie.
Minimálny krok zníženia ceny uchádzača je 0,20% z aktuálnej ceny daného uchádzača.
Maximálny krok zníženia ceny uchádzača nie je určený. Uchádzač však bude upozornený pri
zmene ceny o viac ako 50%. Upozornenie pri maximálnom znížení ceny sa viaže k aktuálnej
cene daného uchádzača.
Aukčné kolo bude ukončené, ak nedôjde k jeho predlžovaniu, uplynutím časového limitu 20
minút. eAukcia bude ukončená ak na základe výzvy nedostane verejný obstarávateľ, v lehote
20 min. žiadne nové ceny, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa minimálnych rozdielov uvedených v predchádzajúcich bodoch. Koniec eAukcie sa môže predĺžiť v prípade predkladania
nových cien ( t.j. pri zmene minimálnej ceny ponuky ) v posledných dvoch minútach trvania
aukcie vždy o ďalšie dve minúty ( tzn. k času, kedy došlo k predĺženiu, sa pridajú celé 2 min.).
Počet predĺžení nie je limitovaný. Po skončení eAukcie už nebude možné upravovať ceny.
Výsledkom eAukcie bude zostavenie objektívneho poradia ponúk podľa najnižšej celkovej
ponukovej ceny spolu za predmet obstarávania automatizovaným vyhodnotením.

4.15 Technického požiadavky na prístup do eAukcie:
Počítač uchádzača musí byť pripojený k internetu.
Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden z podporovaných
webových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia,
- Mozilla Firefox verzia 13.0 a vyššia,
- Google Chrome.
Správna funkčnosť iných internetových prehliadačov je možná, avšak nie garantovaná.
Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player v prehliadači povolené vyskakovacie
okná javascripty a cookies.
Podrobnejšie informácie o procese eAukcie budú uvedené vo Výzve.
4.16 Pre prípad eliminácie akejkoľvek nepredvídateľnej situácie ( napr. výpadok elektrickej energie,
konektivity k internetu, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom pokračovaní
uchádzača v eAukcii ) verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom mať pripravený náhradný
zdroj elektrickej energie, prípadne mobilný internet ( napr. notebook s mobilným internetom ).
Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za uchádzačmi použité technické prostriedky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo opakovania eAukcie v prípade nepredvídateľných
technických problémov na strane verejného obstarávateľa.
4.17

Priebeh eAukcie:
Ako sa prihlásiť do eAukcie :
V sekcii Prihláška v pozvánke je potrebné kliknúť na TU. Uchádzač sa dostane do svojho
prihlasovacieho formulára. Je potrebné vyplniť požadované údaje, potvrdiť súhlas s pravidlami
on-line výberových konaní PROe.biz a prihlášku odoslať. Týmto je uchádzač prihlásený do
elektronického výberového konania. Súčasťou prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla
( min. dĺžka mena aj hesla je 8 znakov ).
Pomocou týchto údajov môže prihlásený uchádzač následne, po doručení 10-miestneho
prístupového kľúča verejným obstarávateľom, vstúpiť do eAukčnej siene. Svoje prihlasovacie
údaje je nutné si zapamätať!
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4.18

4.19

4.20

4.21

4.22
4.23

Ako vstúpiť do eAukčnej siene:
Pre vstup do eAukčnej siene je potrebné použiť internetovú adresu:
http://trnava.proebiz.com
Kliknutím na ňu sa otvorí internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene. Je potrebné zadať
prístupové údaje ( meno, heslo, ktoré si uchádzač zvolil v prihláške a kľúč, ktorý bude zaslaný
uchádzačovi e-mailom automaticky po vyplnení prihlášky ).
Pokiaľ sa tieto údaje zadajú správne ( heslo aj kľúč sú skryté ), prebehne identifikácia a otvorí
sa eAukčná sieň. Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom eAukcie. Začiatkom
bude vstupné kolo.
V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt naňho je
uvedený v časti - kontakty.
Ako sa z eAukčnej siene odhlásiť:
Uchádzač sa z eAukčnej siene odhlási pomocou tlačidla „Odhlásiť“, ktoré sa nachádza v
pravom hornom rohu eAukčnej siene.
Vstupné kolo slúži na zadanie vstupných cien, ktoré do aukčnej siene zadá administrátor
eAukcie. Časový údaj ukazuje čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 sekúnd ( pokiaľ do ukončenia kola ostáva menej než 24 hodín ). Ak sa časový údaj
nemení, je potrebné stlačiť kláves F5 pre obnovenie zobrazenia siene tzv. „Refresh dát“.
Ak nedôjde k aktualizácii dát, pravdepodobne je prerušené spojenie a je potrebné znovu sa
prihlásiť do eAukčnej siene. V Aukčnom kole uchádzač vidí svoju ponuku a najlepšiu ponuku.
V priebehu elektronického výberového konania každý účastník bude informovaný, na ktorom
mieste sa aktuálne nachádza.
Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania výzvy na účasť až po ukončenie je
zaprotokolovaný do histórie elektronickej aukcie. Všetky uskutočňované operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania je ponúknutá
možnosť zobrazenia histórie a protokolu o účasti.
Kritériom je celková najnižšia cena s DPH.
Po skončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo na základe
výsledku elektronickej aukcie.
V prípade, že úspešný uchádza na základe výsledku elektronickej aukcie odstúpi od svojej
ponuky verejný obstarávateľ uzavrie ZoD s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

4/ - Opis predmetu zákazky
1.

Predmet zákazky:

1.1

Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre SP a realizáciu stavby:
„Kultúrny dom Modranka - obnova budovy zateplením“, ktorú spracovala projektantka:
Ing. Irena Kreutzová, RENAK, s.r.o., Bulharská 42, Trnava ( 05/2017 ).
Projektová dokumentácia navrhovanej obnovy budovy Kultúrneho domu v Modranke rieši úsporu
tepla stavby zateplením obvodových stien a stropu nad exteriérom a odstraňuje poruchy obvodového plášťa. Zateplením obvodového plášťa budova získa nielen vyššiu energetickú účinnosť
v zime, ale zároveň budú konštrukcie a interiér stavby chránené v lete proti prehrievaniu.
Výmena výplní vonkajších otvorov a zateplenie konštrukcie podláh na teréne a stropu pod
podstrešným priestorom nie je predmetom tejto zákazky.
Objekt kultúrneho domu je dvojpodlažná budova stavaná tradičnou technológiou. Obvodové
steny sú murované z plných pálených tehál hrúbky 450 mm s obojstrannými omietkami. Strecha
je valbová s dreveným krovom nad uličnou časťou a nad sálou je strecha tvorená oceľovými
väzníkmi s plechovou krytinou. Strecha bola zrekonštruovaná v roku 2015.
Výplne vonkajších otvorov sú plastové zasklené dvojsklom s kovovými dištančnými profilmi
vymieňané po etapách v rokoch 2011 - 2015. Vchodové dvere sú novodobej konštrukcie z
plastových profilov. Na výmenu zostávajú drevené a kovové dvere na severovýchodnej fasáde.
Stavebné úpravy existujúceho objektu KD zahŕňajú nasledovné činnosti:
- zateplenie obvodových stien izoláciou na báze sivého polystyrénu hr. 150 mm s požiarnymi
prekážkami z minerálnej vlny, silikátová omietka ETICS,
- zateplenie soklovej časti budovy tepelnou izoláciou XPS hr. 120 mm, silikátová omietka
ETICS / Marmolit,
- zateplenie stropu nad vonkajším prostredím pri vstupe do budovy tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 250 mm, silikátová omietka ETICS,
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- zateplenie vystupujúcich konštrukcií a stĺpov tepelnou izoláciou z minerálnej vlny hr. 50 mm,
silikátová omietka ETICS,
- zateplenie ostení a nadpraží izoláciou na báze sivého polystyrénu hr. 50 mm, silikátová
omietka ETICS,
- oplechovanie parapetov hliníkovým plechom,
- demontáž a opätovná montáž dažďových odpadových rúr s úpravou po zateplení,
- demontáž a opätovné oplechovanie striešok hliníkovým plechom hr. 0,8 mm,
- osadenie pozinkovaného zábradlia z tenkostenných profilov na balkóny a lodžiu,
- vybrúsenie, očistenie a nový dvojnásobný syntetický ( polyuretanový ) náter existujúceho
zábradlia pri schodisku,
- demontáž okenných mreží a ich spätné osadenie, vybrúsenie, očistenie a nový dvojnásobný
syntetický ( polyuretanový ) náter,
- vybúranie vrstiev podlahy balkónov a lodžie až na nosnú konštrukciu a vytvorenie nových
vrstiev podlahy, vrátane vyčistenia a vyrovnania podkladu, penetrácie, izolačného a oddeľovacieho pásu, keramickej mrazuvzdornej protišmykovej dlažby do lepidla, vrátane soklov,
- vyspravenie vonkajšieho schodiska - výspravka na betónové povrchy v exteriéri,
- vybúranie časti odkvapového chodníka a jeho opätovné vybetónovanie z betónu c12/15,
vystuženého karirohožou s okami veľkosti 100x100 a priemerom ∅ 4 mm, na štrkopieskovom
lôžku hr.100mm,
- vytvorenie priznanej dilatácie schodiska,
- odrezanie vyčnievajúcich Hurdis tvaroviek na rímse, úprava rímsy podbíjaním drevenými
doskami hr. 18 mm,
- vybúranie pôvodných drevených dverí vrátane zárubní a osadenie plastových jednokrídlových
dverí, bielej farby.
Podrobnejšie je predmet zákazky definovaný v projektovej dokumentácii, ktorá je neoddeliteľnou
časťou súťažných podkladov.
Súčasťou zákazky sú aj všetky ostatné súvisiace práce a dodávky, požadované verejným
obstarávateľom.
1.2

Ako podklady pre spracovanie ponuky prikladáme
a) súťažné podklady zo dňa 10.07.2017,
b) návrh obchodných podmienok - ZoD,
c) krycí list ponuky ( vzor ),
d) prílohy - PD

2.

Technické požiadavky obstarávateľa (všeobecne):

2.1

Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých platných STN a hlavne bezpečnostné
predpisy pri prácach a činnostiach, ktoré zhotoviteľ pri realizácii predmetného diela musí
dodržiavať. Zároveň je povinný zabezpečiť stavbu z hľadiska bezpečnosti osôb, predmetov,
zásahom elektrickým prúdom / napr. dočasné zábradlie, prechody, bezpečnostné pásky a pod./.
Verejným obstarávateľom poverenej osobe (technický dozor investora) musia byť na vyžiadanie
predložené vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky
kontrol kvality. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu verejného
obstarávateľa.
Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod. potrebné na realizáciu
predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať všestranný poriadok na mieste
realizácie predmetu zmluvy ( stavbe ), min. znečisťovať okolité priestory, zabezpečiť stavbu proti
nadmernému hluku a prašnosti.
S informáciami a podkladmi označenými uchádzačom ako jeho obchodné tajomstvo bude
obstarávateľ, alebo ním určený technický dozor investora zaobchádzať dôverne.
Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavky verejného obstarávateľa, uvedené v obchodných
podmienkach, ktoré sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

2.2

2.3

2.4
2.5

3.

Požiadavky na realizáciu:

3.1

Uchádzač, ktorý bude vykonávať práce a dodávky bude rešpektovať okrem iného i tieto
požiadavky:
- práce realizuje v zmysle predloženej dokumentácie pre SP a realizáciu stavby a v zmysle
ohlášky stavebných úprav a požiadaviek objednávateľa,
- na stavbe bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho osoba, oprávnená na túto činnosť a to
podľa odbornosti, ktorá je predmetom stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Z. z. v znení
neskorších prepisov,
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3.2
3.3

3.4

3.5
3.6
3.7

3.8
3.9

- uchádzač je povinný zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia počas realizácie stavby,
vytvoriť a realizovať také bezpečnostné opatrenia ( oplotenie počas realizácie, dočasné
prechody nad výkopmi, prípadne osvetlenie staveniska počas výstavby, prejazd vozidiel s
prednostným právom ), aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb,
- v prípade, že pri realizácii sa vyskytnú práce naviac, ktoré sa nedali predvídať, je nutné s tým
oboznámiť obstarávateľa a zaznamenať túto skutočnosť v stavebnom denníku. Zmeny oproti
ZoD musia byť vopred obstarávateľom písomne odsúhlasené,
- prípadné zariadenie staveniska musí byť oplotené
Náklady za energie znáša zhotoviteľ a musia byť zahrnuté v ponuke, t.j. v cene diela.
Vybúrané hmoty a prípadný obalový materiál z predmetu diela budú odvážané (aby neprimerane
nezaťažovali životné prostredie) k likvidácii na regulovanej skládke. Pri stavbách realizovaných
pre mesto Trnava je možné použiť skládku na Zavarskej ceste. Uchádzač môže využiť aj inú
certifikovanú skládku, ale poplatky za uloženie odpadu nesmú byť vyššie, ako sú uvedené v
týchto súťažných podkladoch. Poplatok za uloženie stavebnej sute zo stavieb realizovaných
mestom Trnava na skládku, Zavarská cesta v Trnave je v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o
poplatkoch za uloženie odpadov nasledovný:
- zmiešaný odpad a bituménové zmesi 6,70 €/ tonu bez DPH + zákonný poplatok obci
za uloženie sute 6,64 €/ tonu bez DPH,
- zemina a kamenivo 6,70 €/ tonu bez DPH + zákonný poplatok obci za uloženie sute
0,33 €/ tonu bez DPH,
Cena za vybúranie hmôt bude fakturovaná na základe skutočných kubatúr.
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní uchádzač odovzdaním diela objednávateľovi na
základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecne záväzné právne predpisy alebo
technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela, musí
úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu diela.
Pripravenosť na odovzdanie ukončeného predmetu zákazky resp. verejnej práce je uchádzač
povinný oznámiť objednávateľovi e-mailom najneskôr 2 dni vopred.
Súčasne s odovzdaním diela, jeho časti v zmluvnom termíne odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi
doklady v zmysle obchodných podmienok, čl. III. bod 3.3.
Uchádzač je povinný pri odovzdávaní a prevzatí diela dielo odovzdať úplne zhotovené, bez vád
a nedorobkov, vyčistené od zvyšných materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne a bezpečne
prevziať a užívať.
Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so
zhotoviteľom zápis o zistených vadách, o spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má
povinnosť bezodkladne odovzdať dielo po odstránení týchto vád.
Uchádzač je povinný oboznámiť sa so všetkými okolnosťami a podmienkami, ktoré môžu mať
akýkoľvek vplyv na cenu ponuky a kvalitu diela a zároveň je odporúčané vykonať obhliadku
miesta stavby.
Uchádzačovi sa odporúča zoznámiť s podmienkami na stavenisku, s polohou a rozsahom
existujúcich IS, s príjazdom a prístupom na stavenisko, zásobovaním, s dodávkou energií a
ďalšími okolnosťami, ktoré môžu ovplyvniť organizáciu výstavby, termín dokončenia stavby,
akosť stavebných prác, cenu stavby a spôsob realizácie stavby. Musí kedykoľvek zabezpečiť
prejazd automobilov s prednostným právom jazdy ( Hasičský a záchranársky zbor, ambulancia,
polícia ).

4.

Požiadavky na spracovanie ponuky:

4.1

Uchádzač je povinný predložiť vo svojej ponuke:
- doklady pre splnenie podmienok účasti v zmysle výzvy na predkladanie ponúk a požiadaviek
verejného obstarávateľa vrátene zoznamu dokladov,
- krycí list ponuky, Zmluvu o dielo (ZoD) s prílohami,
Uchádzač je povinný predložiť vo svojej ponuke ako prílohy k ZoD:
1. Ponukový rozpočet ( s položkovitým výkazom výmer ).
2. Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením objemu subdodávok s menovitým uvedením
prác, ktoré budú jednotliví subdodávatelia realizovať, ak sa vyskytnú.
V prípade, že ponuka nebude obsahovať dostatočné informácie a náležitosti podľa bodu 4.1
bude uchádzač vyzvaný na vysvetlenie resp. doplnenie ponuky. Ak vyššie uvedené požiadavky
verejného obstarávateľa nesplní, bude tento uchádzač vylúčený.
Údaje uvedené v ponuke uchádzača musia byť pravdivé. V opačnom prípade bude takýto uchádzač zo súťaže vylúčený. Všetky údaje uvedené v ponuke uchádzača v prípade uzavretia
zmluvy o dielo s verejným obstarávateľom sú záväzné.
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov v ponuke odovzdanej verejnému obstarávateľovi
jednoznačne definovať použité výrobky a materiály, ktoré budú v prípade úspešnosti ponuky aj
predmetom skutočnej dodávky.

4.2
4.3
4.4
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4.5

Verejný obstarávateľ i v prípade použitia konkrétneho výrobcu či značky v súťažných podkladoch - projektovej dokumentácii zo strany spracovateľa PD pripúšťa ich nahradenie ekvivalentnými výrobkami s rovnakými respektíve lepšími technickými, úžitkovými, výkonnostnými či
vizuálnymi parametrami. Avšak tieto zmeny musí schváliť autor projektu.

5/ - Spôsob určenia ceny
1.
2.

3.

4.

5.

Cena za poskytnutie prác musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v
znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ prikladá ako súčasť k súťažným podkladom:
∙ projektovú dokumentáciu pre SP a realizáciu stavby: „Kultúrny dom Modranka - obnova budovy
zateplením“, spracovaný projektantkou - Ing. Irenou Kreutzovou, RENAK, s.r.o., Bulharská 42,
Trnava, ( 05/2017 ),
∙ požiadavky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch zo dňa 10.07.2017,
∙ výkaz výmer predmetu zákazky,
∙ výzvu na predkladanie ponúk k predmetnej zákazke,
∙ prílohy k týmto súťažným podkladom
Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky výkazu výmer v nezmenenom tvare a
poradí ( ak nie je určené inak ), spracovať krycí list rozpočtu, v opačnom prípade to bude
považované za nesplnenie súťažných podmienok, resp. požiadaviek verejného obstarávateľa, pričom súčasťou ceny diela musia byť všetky požadované a súvisiace práce a
dodávky.
Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať cenu za požadované práce, t.j. sumár
všetkých položiek, ktorý vychádza z položiek výkazu výmer predloženému každému
záujemcovi, vrátane
∙ ceny za uskutočnenie skúšok vyplývajúcich z technologických postupov v čase do
odovzdania a prevzatia diela,
∙ ceny za činnosti súvisiace s realizáciou diela a za spracovanie zmluvne dohodnutých
materiálov a dokumentov ako i potrebných pre odovzdanie diela.
Uchádzač musí v cene predmetu zákazky pre každú požadovanú položku uviesť aj jednotkovú
cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname
položiek, ktorý je súčasťou súťažných podkladov. Položky uvedené v zozname položiek z
predloženého výkazu výmer budú zahrnuté v ponukovej cene.
Cena diela bude v členení podľa krycieho listu ponuky - vzoru.
4.1 - Podrobná špecifikácia ceny diela, s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok bude
uvedená v prílohe č. 1 zmluvy o dielo - ponukový rozpočet.
4.2 - Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené
práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky, činnosti na zabezpečení bezpečnosti a ochrany osôb a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii,
alebo potrebné ku prevzatiu diela a jej odovzdaniu do užívania.
4.3 - Práce budú merané a účtované výhradne podľa cenovej ponuky uchádzača a realizovaných
výkonov zhodujúcich sa so skutočnosťou.
4.4 - Výkaz výmer a kubatúr je súčasťou projektovej dokumentácie.
4.5 - Ak uchádzač ocení niektorú položku z predloženého výkazu výmer vo verejnej súťaži 0-vou
hodnotou alebo ju neocení vôbec, má sa za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej ceny uchádzača a preto nemá nárok na úhradu
t.j. zvýšenie zmluvnej ceny. Položky ponukového rozpočtu musia byť uvedené v poradí,
v akom sú uvedené vo výkaze výmer, ktorý predložil verejný obstarávateľ/objednávateľ do
súťažných podkladov.
Obsah jednotkových cien:
5.1 - Z predloženého ocenenia musí byť verejnému obstarávateľovi jednoznačne pochopiteľné a
definované, čo je zahrnuté v ocenení jednotlivých položiek ponúkaných prác a dodávok.
5.2 - Jednotkové ceny prác musia byť uvedené bez DPH a musia obsahovať:
- všetky náklady a zisk, najmä všetky mzdové náklady pre odborné a pomocné práce spolu so
zákonom stanovených odvodov alebo príspevkov,
- všetky dodávky hlavných a pomocných materiálov vrátane nákladov na ich zabezpečenie,
dopravu, skladovanie, pokiaľ sú predpísané alebo verejným obstarávateľom požadované, tak
i náklady na prípadné skúšky akosti a revízie,
- náklady na stroje, stavebné mechanizmy, drobnú mechanizáciu a dopravné náklady na
technologickú prepravu materiálu,
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- všetky správne poplatky, prenájmy, úhrady energií, telefóny, colné poplatky, poplatky vyplývajúce zo zákonov alebo VZN mesta Trnava,
- náklady súvisiace s riadením predmetu diela, cestovné, stravné, odlučné, poistné, ochranu
stavby a prípadné iné režijné náklady,
- náklady na vykonanie skúšok,
- náklady súvisiace s technologickými postupmi pri výstavbe,
- ostatné práce súvisiace s realizáciou diela.
6.

Ďalšie informácie:
6.1 - Ak sa pri realizácii diela vyskytnú práce a činnosti, ktoré v čase uzatvorenia zmluvy boli
nepredvídateľné, budú riešené v zmysle platnej legislatívy.
6.2 - Objednávateľ je oprávnený pred a počas realizácie diela redukovať rozsah prác, prípadne
žiadať zámenu materiálov oproti PD respektíve ponuke zhotoviteľa v rozsahu max. 20% z
ceny diela, ak sa nedohodne so spracovateľom PD a zhotoviteľom stavby inak.
6.3 - Uchádzač je povinný do ceny premietnuť všetky predpokladané zvýšenia cien vstupných
nákladov, ktoré je možné v čase realizácie predvídať.
6.4 - Všetky práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, alebo odchylne od projektovej dokumentácie, nebudú objednávateľom zhotoviteľovi
uhradené, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
6.5 - Zhotoviteľ bude fakturovať mesačne a len skutočne zrealizované práce a dodávky v
zmysle uzavretej zmluvy o dielo, odsúhlasené zástupcami objednávateľa vo veciach
technických.
6.6 - Všetky ostatné súvisiace činnosti, práce a dodávky súvisiace s realizáciou diela a odovzdaním a prevzatím diela, t. j. náklady, ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer ( predloženým
verejným obstarávateľom), ktoré ale verejný obstarávateľ požaduje v súťažných podkladoch
( bod 4.4 obchodných podmienok ) je potrebné zahrnúť do celkovej ceny diela.
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ZMLUVA

O DIELO

na zhotovenie stavby:

Kultúrny dom Modranka - Zateplenie objektu
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ

: Správa kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava
Hlavná 17,
917 01 Trnava
: Ing. Martin Turčan

Zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
: Ing. Martin Turčan
b) technických
: Ing. Miroslav Horáček
c) výkon technického dozoru investora
: Miroslav Horník
d) kontroly zhotovenia diela
v priebehu realizácie
: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku
e) prevzatia diela
: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku
f) rozhodovania o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny
: podľa bodu 1. písm. a), b) tohto článku
Bankové spojenie
: VÚB banka, a.s., Trnava
Číslo účtu - IBAN
: SK07 0200 0000 0000 0633 4212
IČO
: 00 598 135
DIČ
: 2021190963
IČ pre DPH
: SK2021190963
Číslo telefónu
: +421 33 3236 437
E-mail
: miroslav.horacek@skasz.trnava.sk

1.2

Zhotoviteľ

: ( pozn.: presný názov a sídlo firmy podľa výpisu z
obchodného registra, živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie )
Číslo zápisu v obchodnom registri / živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie
Zastúpený
Osoby oprávnené na konanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho

:

Bankové spojenie
Číslo účtu - IBAN
IČO
DIČ
IČ pre DPH
Číslo telefónu
Mobil
E-mail
Fax

:
:
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
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Čl. II.
PREDMET ZMLUVY
2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto
zmluve a v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa, uvedenými v súťažných
podkladoch zo dňa 10.07.2017, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo ( ďalej aj „zmluva“
alebo „ZoD“ ).

2.3

Predmetom zmluvy je dodávka stavby: „Kultúrny dom Modranka - Zateplenie objektu“.

2.4

Rozsah predmetu zmluvy je riešený v projektovej dokumentácii pre SP a realizáciu stavby:
„Kultúrny dom Modranka - obnova budovy zateplením“, ktorú vypracovala projektantka Ing. Irena
Kreutzová, RENAK, s.r.o., Bulharská 42, Trnava ( 05/2017 ).
Práce v zmysle projektovej dokumentácie a požiadaviek verejného obstarávateľa, musia byť
realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením vlády
SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z. a ustanovenia zákona
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

2.5

Dielo bude zhotovené v rozsahu výkazu výmer a cenovej ponuky, ktorá vzišla z elektronickej
aukcie.

2.6

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu
známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami
a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.

2.7

V prípade nepredvídateľných okolností, týkajúcich sa prác navyše, bude objednávateľ postupovať v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Čl. III.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1

Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho
riadnemu užívaniu.

3.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné
strany nedohodnú na odovzdávaní a prevzatí inak.

3.3

Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác
od začiatku po ukončenie diela týmito dokumentmi:
a) správou o vykonaní prác a prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo povolení zmeny stavby pred dokončením,
b) zápismi, protokolmi a osvedčeniami a vykonaných skúškach použitých materiálov a technológií ( overovacie kontrolne skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných
materiáloch, zaťažovacie skúšky, protokoly o miere zhutnenia, skúšky predpísané projektovou dokumentáciou a i. ),
c) kópiami zo stavebného denníka,
d) dokladmi o preukázaní zhody, atestmi, certifikátmi použitých výrobkov na zhotovenom diele,
e) potvrdením správcu skládky o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve,
f) potvrdením o odstránení vád a nedorobkov ( v prípade, ak boli zistené ),
g) preberacím protokolom a odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce
V opačnom prípade má dielo vady.
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Čl. IV.
CENA DIELA
4.1

Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške ............................ eur
vrátane DPH, slovom .................................................................. eur ( bod 4.1.1 tohto článku ).
v členení:
4.1.1/ - Cena diela:

KD Modranka - Zateplenie objektu

bez DPH

20% DPH

s DPH

( eur )

( eur )

( eur )

/na dve desatinné miesta/

1/ - Juhovýchodná fasáda obj. KD
2/ - Zvyšné tri strany fasády obj. KD

Cena diela celkom: / fasáda 1 + 2 /

4.2

Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je
uvedená v prílohe č.: 1 tejto zmluvy - ponukový rozpočet.

4.3

Cena diela dohodnutá oboma zmluvnými stranami, zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a
dodávky, odborné posudky, revízie, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce a činnosti,
ktoré budú potrebné pri realizácii diela, na odovzdanie a prevzatie diela ( napr. preberacie
protokoly a i. ), alebo jej odovzdaniu do užívania.

4.4

Cena dohodnutá v bode 4.1 tohto článku kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne
dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných
podkladov a to najmä:
a) splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
- normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre SP a realizáciu stavby a v SP,
b) splnenie podmienok realizácie diela:
- zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu ( ak je pri realizácii diela potrebný ),
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií,
- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vyložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v neobvyklých podmienkach a v
nepriaznivom počasí,
- náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce sa plánu organizácie výstavby,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na zabezpečenie koordinátora dokumentácie, koordinátora bezpečnosti práce, na
vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- náklady na stráženie staveniska.

4.5

Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
a) b) c) d) -

vlastných chýb,
nepochopenia súťažných podkladoch a projektovej dokumentácie,
nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácie diela,
zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu.
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4.6

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný,
materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok, boli predložené:
- súťažné podklady zo dňa 10.07.2017,
- kompletná projektová dokumentácia pre SP a realizáciu stavby,
- výkaz výmer podľa projektovej dokumentácie, predmetu zákazky a charakteru stavebných činností,

4.7

Bez písomného súhlasu projektanta a objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diel použité iné
materiály a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ
zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho zabudovania
do stavby známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky
Zámenu materiálov a výrobkov musí potvrdiť projektant a za objednávateľa osoby uvedené v
čl. I., bode 1, písm. b) tejto zmluvy a to písomne zápisom do stavebného denníka.

4.8

Objednávateľ je oprávnený pred realizáciou diela redukovať rozsah prác, prípadne zámenu
materiálov v porovnaní s projektovou dokumentáciou po písomnom odsúhlasení spracovateľom
projektovej dokumentácie v rozsahu najviac 20% z ceny diela, ak sa nedohodne so zhotoviteľom stavby inak.

4.9

Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny materiálu a zhotoviteľ je
povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom
projektovej dokumentácie, musia byť vykonané písomnou formou. Zhotoviteľ má právo na
prípadnú úhradu preukázateľných nákladov, pokiaľ k zámene dôjde až počas zabudovávania
materiálov, príp. 1 mesiac pred ich zabudovaním ( záväzná objednávacia doba ). Všetky skutočnosti musia písomne odsúhlasiť osoby uvedené v čl. I., bode 1.1, písm. b) a c) tejto zmluvy.
Čl. V.
ČAS PLNENIA

5.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy uvedený v čl. II. tejto zmluvy v dohodnutom
termíne lehoty výstavby:
5.1.1/ - začatie realizácie časť - JV fasáda:
02.08.2017 ( predpokladaný termín )
5.1.2/ - ukončenie realizácie časti - JV fasády: ........ 2017 ( max. 60 dní )
5.1.3/ - ukončenie zateplenia celého obj. KD: 30.04.2018 ( predpokladaný termín )

5.2

Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela v dôsledku omeškania s plnením
harmonogramu alebo predĺženia času plnenia podľa bodu 5.1 tohto článku.

5.3

V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov harmonogramu z
dôvodov na jeho strane najmenej o 5 pracovných dní a zároveň neinformuje objednávateľa
podľa bodu 5.2 tohto článku, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti zhotoviteľa za podstatné porušenie zmluvy.

5.4

Dodržanie termínu podľa bodu 5.1 tohto článku je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania diela. Dobu prerušenia potvrdí zástupca objednávateľa uvedený v čl. I., bod 1.1, písm. b)
tejto zmluvy.

5.5

V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 5.1 tohto článku, má objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí
zhotoviteľovi ( zápisom do stavebného denníka ) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a po
prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od zmluvy.

Čl. VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1

Zhotoviteľ mesačne zostaví súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa
položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok
sa vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho
zhotoviteľovi na prepracovanie. Na základe potvrdeného mesačného súpisu technickým dozorom investora môže zhotoviteľ vystaviť mesačnú čiastkovú faktúru.
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6.2

Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác v mesačnej čiastkovej fakturácii so splatnosťou
14 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra má vecné a formálne nedostatky, respektíve nespĺňa náležitosti daňového dokladu, objednávateľ ju vráti na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcom po dni doručenia opravenej faktúry
objednávateľovi.

6.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, mesačné
faktúry budú zostavené prehľadne na základe súpisov skutočne vykonaných prác, písomne
potvrdených technickým dozorom objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba
skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony a dodávky.

6.4

Objednávateľ si uplatňuj inštitút zádržného, ktoré tvorí 10 % z ceny diela bez DPH a bude
uhradené zhotoviteľovi po odovzdaní stavebného diela bez vád a nedorobkov, resp. po odstránení všetkých prípadných vád a nedorobkov. Zádržné bude vyplatené v lehote splatnosti 14
dní, plynúcej odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, respektíve protokolu o
odstránení vád a nedorobkov, na základe doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa ( listom,
e-mailom ) objednávateľovi.

6.5

Zhotoviteľ má právo vystaviť konečnú faktúru, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu
po odovzdaní diela a jeho prevzatí objednávateľom bez vád a nedorobkov.

6.6

Objednávateľ bude uhrádzať zhotoviteľovi postupne cenu diela čiastkovými ( mesačnými )
faktúrami a konečnou faktúrou. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi vyúčtovanie dohodnutej ceny
diela na základe zhotoviteľom vystavenej faktúry, a to do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.

6.7

Ak čiastková alebo konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväzným
právnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, objednávateľ má právo vrátiť ju do termínu splatnosti ( t. j. do 14 dní od jej doručenia) zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným
vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína
plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

6.8

Objednávateľ si vyhradzuje právo:
6.9.1/ - odúčtovať z konečnej fakturácie všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi vzniknú prípadným
nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy,
6.9.2/ - znížiť úhradu konečnej faktúry o zádržné pri dodržaní podmienok uvedených v bode 6.4 tohto
článku,

6.9

Jednotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra budú obsahovať tieto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

6.10

označenie diela,
číslo zmluvy,
číslo faktúry a označenie druhu faktúry podľa bodu 6.1 tohto článku,
ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
deň zdaniteľného plnenia,
deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, ( IBAN ),
fakturovaná základná čiastka bez DPH, suma DPH ( 20% ) a celková fakturovaná suma v eurách,
rozpis už fakturovaných čiastok,
meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Adresa objednávateľa pre doručenie faktúr:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Hlavná 17
917 01 Trnava

Čl. VII.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA
7.1

Odovzdanie staveniska:
7.1.1/ - Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko s príslušným povolením
stavebného úradu najneskôr do 5 dní od nadobudnutia účinnosti ZoD. Túto skutočnosť
zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
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7.1.2/ - Najneskôr ku dňu odovzdania staveniska zástupca objednávateľa určí odberné miesta
elektrickej energie a vody, ak to zhotoviteľ bude vyžadovať. Náklady za odbery znáša
zhotoviteľ na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií ( vrátane
podružného merania ).
7.1.3/ - Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné
porušenie tejto zmluvy.
7.1.4/ - Skutočnosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku budú zaznamenané do stavebného denníka, ktorého vedenie je zhotoviteľ povinný začať dňom odovzdania a
prevzatia staveniska.
7.1.5/ - Ak budú prácami dotknuté inžinierske siete, v prípade činností v blízkosti jestvujúcich
inžinierskych sietí je potrené riadiť sa vyjadreniami dotknutých správcov sietí.
7.2

Povinnosti objednávateľa:
7.2.1/ - Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie v
tlačenej forme, ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v súťažných podkladoch a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na
zhotovenie diela.
7.2.2/ - Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého
za účasti poverených zástupcov objednávateľa, projektanta a zhotoviteľa technický
dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
7.2.3/ - Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah
stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní,
inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.
7.2.4/ - Objednávateľ uvedený v čl. I, bode 1.1, písm. a), b) a c) tejto zmluvy je oprávnený
kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady
vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že
zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.
7.2.5/ - Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém
i dodržovanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.

7.3

Povinnosti zhotoviteľa:
7.3.1/ - Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho ( uviesť konkrétnu osobu
stavbyvedúceho a č. oprávnenia odbornej spôsobilosti ) stavebný denník, do ktorého
bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlášky
č. 453/2000 Z. z., vydanej Ministerstvom životného prostredia SR dňa 11.12.2000 a v
zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný
zákon ) v znení neskorších predpisov a predkladať stavebný denník technickému
dozoru objednávateľa denne. Zároveň je povinný viesť v stavebnom denníku podrobný
popis výkonov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osadenie orientačnej tabule s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov.
7.3.2/ - Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny týkajúce sa diela, ktoré mu vydal objednávateľ
počas zhotovovania diela.
7.3.3/ - Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadriť sa k zápisom v
ňom uvedeným do troch pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.
7.3.4/ - Zhotoviteľ je povinný mať riadne vypísaný stavebný denník v zmysle § 46d zákona č.
50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení
neskorších predpisov, v opačnom prípade to bude považované za podstatné porušenie
zmluvy o dielo.
7.3.5/ - Ak pri zhotovovaní diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác alebo častí diela,
je zhotoviteľ povinný písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu realizovaného diela v
stavebnom denníku. Z dôvodu operatívnosti zhotoviteľa v zápise oznámi vopred prepokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. častí diela.
7.3.6/ - Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu
alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa diela, ktoré mu vydal objednávateľ počas zhotovovania diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
7.3.7/ - Zhotoviteľ má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením
zhotovovania diela pre nevhodnosť objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s
použitím nevhodných vecí objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol
zistiť.
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7.3.8/ - Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia
zhotoviť dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a
projektantovi, a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi zmenu diela.
7.3.9/ - Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele až do času písomného odovzdania diela
objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidiel zo stavby.
7.3.10/ - Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb
v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu
osôb v okolí staveniska.
7.3.11/ - Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia
pracovníkov zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľov. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú
kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetci pracovníci na stavbe boli riadne a preukázateľne oboznámení a zaškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa
osobitých predpisov ( ďalej len „BOZP“ ) a dodržiavali predpisy, zásady a pracovné
postupy na zaistenie BOZP počas výstavby.
7.3.12/ - Zhotoviteľ nesmie počas výstavby znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť
dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré
budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom diela.
7.3.13/ - Zhotoviteľ je povinný počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy
v súlade s nimi. Zhotoviteľ je povinný akceptovať záväznosť všetkých slovenských
technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky
použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody
platný pre Európsku úniu, ak sa zhotoviteľ nedohodne s objednávateľom inak.
7.3.14/ - Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a ostatné veci potrebné na
realizáciu predmetu zmluvy v náležitom technickom stave, bude udržovať poriadok na
mieste realizácie predmetu zmluvy ( na stavbe ) a zabezpečí koordináciu svojich prípadných subdodávateľov.
7.3.15/ - Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi dotknutých inžinierskych sietí, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a nesie zodpovednosť za funkčnosť
sietí počas výstavby. Náklady na práce zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety tohto
bodu sú zahrnuté v cene diela. V prípade poškodenia inžinierskych sietí počas výstavby
je zhotoviteľ povinný opraviť ich na vlastné náklady.
7.3.16/ - Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v zmysle projektovej dokumentácie, požiadaviek
objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov.
7.3.17/ - Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie ochrany
zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na vykonanie prác na stavenisku, pričom všetky
náklady s tým ( vrátane činností v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z.) spojené
sú zahrnuté v cene diela.
7.3.18/ - Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa stavby na základe
pozvánky objednávateľa.
7.3.19/ - Počas realizácie stavby zhotoviteľ zabezpečí také opatrenia, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a životné prostredie a nedôjde k spôsobeniu škôd
na cudzom majetku.

Čl. VIII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
8.1

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na
základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak všeobecné záväzné predpisy, technické
normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté
vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu
diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne
prípadne e-mailom najmenej 3 dni vopred.

8.2

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ doklady v zmysle článku III.,
bodu 3.3 tejto zmluvy, ak sa nedohodne s objednávateľom inak.
V opačnom prípade má dielo vady.
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8.3

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať dielo vyčistené od zvyšných
materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie diela tak, aby bolo možné dielo
riadne prevziať a užívať.

8.4

Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť
odovzdať dielo po odstránení týchto vád.

8.5

Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh
pripraví zhotoviteľ.
Čl. IX.
ZMENY DIELA

9.1

Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zmena
zmluvy vo forme dodatku k tejto zmluve musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

9.2

Ak objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
9.2.1/ - Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
9.2.2/ - Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej
zmeny, vykoná ocenenie zmeny diela požadovanej objednávateľom. Pri ocenení zmeny diela
postupuje zhotoviteľ nasledovne:
a) pri položkách , ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu,
ktorý je súčasťou pôvodnej zmluvy,
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny,
c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedôjde k dohode zmluvných strán,
práce budú ocenené na základe smerných orientačných cien, vypočítaných prostredníctvom
kalkulačného a rozpočtového programu CENKROS, na obdobie, v ktorom budú práve
vykonávané, znížené o 20%,
d) nevykonané práce budú odpočítané podľa rozpočtu.
9.2.3/ - Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny diela, resp. v inej primeranej
lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny rozhodne, či
trvá na vykonaní zmeny diela, alebo zmenu zamietne.
9.2.4/ - V prípade, že objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny diela, zmluvné strany uzavrú dodatok
k zmluve v zmysle bodu 9.1 tohto článku.

9.3

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru za podmienok uvedených v článku VI.
tejto zmluvy o dielo v znení prípadných neskorších zmien a objednávateľ je povinný uhradiť
vystavenú faktúru zhotoviteľovi v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.

9.4

V prípade ak rozsah zmien dodatočne požadovaných objednávateľom má vplyv na termín
výstavby, zmluvné strany sú oprávnené pristúpiť ku zmene termínu výstavby.

9.5

V prípade, že zmenu diela bude požadovať zhotoviteľ, zmluvné strany postupujú analogicky
podľa bodu 9.2 a násl. tohto článku zmluvy.
Čl. X.
SANKCIE

10.1

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny diela
bez DPH za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas.

10.2

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou čiastkových (mesačných) platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo je objednávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej
sumy za každý deň omeškania.
Čl. XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami čl. II. tejto
zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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11.2

Dielo má vady, ak:
a)
b)
c)
d)

nie je dodané v požadovanej kvalite,
vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
sú vady v dokladoch potrebných na užívanie podľa čl. VIII., bodu 8.2 tejto zmluvy,
má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov, alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

11.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých
od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne
trval. V prípade odstránenia takýchto vád zhotoviteľom uhradí objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.

11.4

Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, zhotoviteľ
zodpovedá počas piatich rokov od odovzdania diela objednávateľovi v zmysle § 562, ods. 2,
písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

11.5

Záručná lehota je 60 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol
dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

11.6

Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

11.7

Objednávateľ sa zaväzuje uplatniť reklamáciu vady diela bezodkladne po jej zistení v písomnej
forme. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom, e-mailom
a zároveň listovou zásielkou prostredníctvom pošty.

11.8

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela ihneď od prijatia písomnej reklamácie
podľa bodu 11.7 tohto článku a odstrániť vady bez zbytočného odkladu. Ak zhotoviteľ
nemôže odstrániť vady diela, objednávateľ môže požadovať zníženie ceny diela.

11.9

V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto zmluvy zistené také vady predmetu
diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov
a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má nárok na zľavu z
dohodnutej ceny diela vo výške 10 %. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa
na náhradu škody.

11.10 Ustanovenia podľa bodu 11.9 tohto článku sa netýka vád a v zmysle bodu 11.3 tohto článku.
Čl. XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
12.1

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v
dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

12.2

V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
Čl. XIII.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

13.1

Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

13.2

Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna
cena týchto vecí je súčasťou maximálnej ceny podľa čl. IV., bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ
zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom
tejto zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil objednávateľ pred ich zabudovaním do
stavby.

13.3

Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie
diela znáša zhotoviteľ a to až do času protokolárneho odovzdania diela zhotoviteľom a
prevzatia diela objednávateľom.
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Čl. XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
14.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č.
147/2013 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 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.

14.2

Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných
subdodávateľov.
Čl. XV.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

15.1

Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to
oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní
potom, ako sa o porušení dozvedela.

15.2

Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

15.3

Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá,
alebo nevyužije v lehote právo od zmluva odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len pre podstatné
porušenie zmluvy v zmysle § 346 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.

15.4

Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.1 tohto článku stanoví
na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom ako v bode 15.1 tohto článku.

15.5

Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany o odstúpení od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

15.6

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za
časť diela, ktorá bola zrealizovaná do času odstúpenia od zmluvy.

15.7

Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa,
b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od zmluvy, vysporiada zhotoviteľ konečnou faktúrou,
ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, pričom pre fakturáciu
platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy,
c) zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení
a to do 14 dní od doručenia konečnej faktúry objednávateľovi.

Čl. XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
16.1

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z tejto zmluvy, ale nie sú ňou výslovne
upravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

16.2

Zmeny diela, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín dokončenia diela a cenu diela, môžu
robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.

16.3

Zmeny zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných
strán.

16.4

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č.:
1/ - Cenová kalkulácia, ponukový rozpočet stavby,
2/ - Harmonogram výstavby / vecný, časový a finančný/ ( - iba úspešný uchádzač )
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3/ - Zoznam subdodávateľov s finančným vyjadrením objemu subdodávok s menovitým
uvedením prác, ktoré budú jednotliví subdodávatelia realizovať ( resp. vyhlásenie, že
zhotoviteľ zrealizuje všetky práce vlastnými kapacitami, ak v priebehu realizácie diela
nevyužije služby subdodávateľov ).
16.5

Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú
ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

16.6

Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a jeden
rovnopis dostane zhotoviteľ.

16.7

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava, ktorým je internetová stránka ( www.skasz.trnava.sk ).

16.8

Zmluva bola zverejnená dňa:

V Trnave, dňa: ...................

Ing. Martin Turčan

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

meno a priezvisko podpisujúceho, pečiatka

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

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

objednávateľ

zhotoviteľ
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Krycí list ponuky
Vyplní uchádzač a predloží na začiatku svojej ponuky.

Uchádzač:
názov:
adresa:
štatutár (i):
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
telefón:
e-mail:
( e-mailová adresa je nutná pre zasielanie výzvy na účasť v elektronickej aukcii )

Názov stavby:

Kultúrny dom Modranka - Zateplenie objektu
Kritérium - Cena diela

KD Modranka - Zateplenie objektu

bez DPH

20% DPH

s DPH

( eur )

( eur )

( eur )

/na dve desatinné miesta/

1/ - Juhovýchodná fasáda obj. KD
2/ - Zvyšné tri strany fasády obj. KD
Cena diela celkom: / 1 + 2 /

Lehota realizácie časť: - JV fasády v r. 2017 ..... kalendárnych dní ( max. 60 dní )
Uchádzač:
- súhlasí s podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom uvedenými vo výzve
na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch a že v prípade prijatia ponuky súhlasí
s predloženými obchodnými podmienkami identickými, ktoré sú predložené ako súčasť súťažných
podkladov,
- prehlasuje, že všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,

Dátum: .........................

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

Zoznam subdodávateľov
( vzor )

Názov a adresa
subdodávateľa /
IČO:

V stavebnom
objekte

Druh činností - popis prác
realizovaný
subdodávateľom

Finančný podiel
subdodávky
v € bez DPH

Poznámka:
V prípade, že uchádzač nevyužije služby subdodávateľov, doloží vyhlásenie, že zrealizuje všetky práce
vlastnými kapacitami.

.........................................
Meno Priezvisko
podpis a pečiatka uchádzača

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKUMENTOV PREDLOŽENYCH
V PONUKE UCHÁDZAČA

Na predmet zákazky:

KD Modranka - Zateplenie objektu

Ponuka obsahuje nasledovné doklady:
1/

- Krycí list ponuky - (

Návrh plnenia kritéria )

2/ -

Doklad o oprávnení podnikať

3/ -

Zoznam stavebných prác - ( § 34 ods. 1 písm. b )realizovaných za predchádzajúcich

4/ -

Doklad o odbornej spôsobilosti - stavbyvedúceho ( § 34 ods. 1 písm. g)

5/ -

Zmluva o dielo

6/ -

Ocenený zoznam položiek - ( príloha

7/ -

Zoznam subdodávateľov - ( prípadne prehlásenie uchádzača, že zrealizuje všetky práce

5 rokov : 2013 - 2017)

k ZoD )

vlastnými kapacitami )

Dátum:

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

