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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
v postupe zadávania zákazky, pri ktorej sa osobe poskytne 50% a menej finančných 

prostriedkov na dodanie tovaru, na predmet zákazky:                                                                                                              
„Montážne práce na zostavení výrobnej linky“ 

 
 
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
 
Názov:   GREENTECH SLOVAKIA, s.r.o. 

Sídlo:   Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica 

Štát:   Slovenská republika 

IČO:   45 366 977 

IČ DPH:  SK2022958179 

URL:   https://www.green-tech-global.com/sk  

Zastúpený:  Mgr. Lukáš Čierny, konateľ 

Telefón:  +421 918 784 623 
E-mail:   lukas.cierny@green-group.sk     
 
2. Predmet zákazky 
 
2.1. Názov predmetu zákazky:  
Montážne práce na zostavení výrobnej linky 
 
2.2. Opis predmetu zákazky:  
Predmetom nákupu sú montážne a súvisiace stavebné práce na zostavení výrobnej linky v meste 
Banská Bystrica. Podrobná špecifikácia je bližšie uvedená v Prílohe č. 1 ku tejto Výzve – Opis 
predmetu zákazky. 
 
2.3. Požadovaný rozsah plnenia: 
Rozsah plnenia je uvedený v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky.  
 
3. Miesto a lehota poskytnutia predmetu zákazky 
Predmet zákazky bude dodané do miesta Banská Bystrica, Slovenská republika. 
 
4. Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:  
Predmet zákazky bude dodaný v rozsahu 3 až 5 kalendárnych mesiacov a odhadovaná doba týchto 
prác bude koniec roka 2022 až začiatok roka 2023. 
 
5. Zdroj finančných prostriedkov 
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov nenávratného finančného príspevku 
a vlastných zdrojov obstarávateľskej organizácie. 
 
6. Zmluva 
6.1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky: Zmluva o dielo. 
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6.2. Návrh zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy a v editovateľnej podobe už je umiestnená na 
webovom sídle obstarávateľskej organizácie v rámci tejto výzvy. 

 
7. Príprava a obsah ponuky 
 
7.1. Vyhotovenie ponuky 

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

7.1.2. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v 
slovenskom jazyku alebo českom jazyku. 

7.1.3. Uchádzač predloží ponuku v elektronickej podobe na email, uvedený na prvej strane tejto 
výzvy v lehote na predkladanie ponúk. 

 
7.2. Mena a ceny uvádzané v ponuke 

7.2.1. Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, 
činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred 
predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a 
riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením 
predmetu zákazky. 

7.2.2. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 
„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR bez DPH. 

7.2.3. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého 
obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť. 

7.2.4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom (netto 
cena). Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. V prípade, že 
uchádzač bude v čase predkladania ponuky neplatiteľom DPH, avšak v nadväznosti na 
výšku hodnoty zákazky sa ním stane počas plnenia zmluvy, musí do ponuky uviesť takú 
cenu, ktorá bude konečná i po prípadnom pripočítaní DPH po tom, ako sa stane platiteľom 
DPH. Je na zvážení uchádzača, ako konečnú cenu vypočíta (po zohľadnení ním 
predpokladaného obratu a s tým súvisiacej povinnosti na registráciu pre DPH), avšak cena, 
ktorú uvedie, bude pokladaná za konečnú z pohľadu v budúcnosti započítavanej DPH. 
Výnimku z nemožnosti zmeniť konečnú cenu bude tvoriť zákonná zmena sadzby DPH, 
platnej v mieste dodania zdaniteľného plnenia počas plnenia zmluvy – konečná cena sa 
upraví o takúto zmenu voči sadzbe DPH, platnej a účinnej v čase predkladania ponúk v 
tomto postupe verejného obstarávania. 

7.2.5. V prípade, že uchádzačom je platiteľom DPH, avšak jeho sídlo je v inom členskom štáte 
Európskej únie alebo sídli mimo EÚ, uvedie v ponuke cenu, ktoré bude rozdelená na ním 
navrhovanú cenu bez DPH a výšky DPH podľa slovenských právnych predpisov (v 
súčasnosti 20%), aj keď samotnú DPH nebude v súlade s komunitárnym alebo iným 
právom fakturovať. Ak je verejný obstarávateľ neplatiteľ DPH a je povinný podať 
samostatné daňové priznanie ku DPH z dôvodu prijatia tovaru alebo služieb z iného 
členského štátu alebo z tretej krajiny, ku cene bez DPH sa pripočíta výška DPH podľa 
slovenských právnych predpisov. 

 

7.3. Obsah ponuky 

7.3.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a 
dokumenty podľa bodov 7.3.2., 7.3.3., 7.3.4. a 7.3.5. tejto Výzvy, vo forme uvedenej v tejto 
Výzve, doplnené tak ako je to stanovené v tomto bode Výzvy. Uchádzač nie je oprávnený 



meniť znenie vyhlásení, potvrdení, dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú súčasťou 
tejto Výzvy, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa 
požiadaviek uvedených v tejto Výzve. 
 

7.3.2. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač 
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia: 
 

1.  Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia a technickej spôsobilosti uvedené v § 32 ods. 1, písm. e) a f) a § 34 
ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 
obstarávaní“ v príslušnom gramatickom tvare): 
- § 32 ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 
- § 32 ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - nemá uložený zákaz účasti vo 

verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo 
v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

- § 34 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní zoznamom stavebných prác 
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s 
uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, pričom obstarávateľská 
organizácia vyžaduje referenciu na takéto montážne a stavebné práce pre montáž 
výrobnej linky v hodnote min. 50.000 € bez DPH. 

2.  Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti: 
- podľa § 32 ods. 1, písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - doloženým dokladom o 
oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, ktorý 
zodpovedá predmetu zákazky (postačuje obyčajná kópia dokladu) 
- podľa § 32 ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - doloženým čestným 
vyhlásením, ktoré je súčasťou príloh podľa tejto výzvy. 
- podľa § 34 ods. 1, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní – doložením referencie, ak bol 
odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, prípadne prehlásenie o plnení 
s uvedením cien, miest, lehôt a odberateľov. 

3.  Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo 
územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 2 tohto odseku alebo nevydáva ani 
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v 
štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

4.  Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým 
pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže 
ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou 
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu. 

5.  Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti 
osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom do 
zoznamu hospodárskych subjektov. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych 
subjektov podľa zákona o verejnom obstarávaní nie je povinný v procese verejného 
obstarávania predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

6.  Obstarávateľská organizácia uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané 
príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie 
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Obstarávateľská organizácia musí prijať aj iný 
rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 



7.  Obstarávateľská organizácia pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti osobného 
postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov, 
ak uchádzač nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2, 4 a 5 alebo iný rovnocenný zápis alebo 
potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

7.3.3. Vyhlásenia uchádzača 
Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy. 
 

7.3.4. Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky, špecifikovaného v tejto Výzve a súčasne v 
súlade s informáciami uvedenými v tejto Výzve v predpísanej štruktúre: Návrh na plnenie 
kritéria, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.   
 

7.3.5. Uchádzači nemusia vypĺňať návrh zmluvy ani ho vkladať do ponuky; zmluva bude 
podpísaná iba s úspešným uchádzačom. 

  
8. Podmienky predkladania cenovej ponuky  
 
8.1. Náklady na ponuku 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok obstarávania. 

 
8.2. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku 

Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu dodáva 
požadovaný tovar alebo poskytuje požadovanú službu. Ak ponuku predloží fyzická osoba 
alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá nespĺňa túto podmienku, nebude 
možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia. Uchádzač môže predložiť iba jednu 
ponuku. Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana 
alebo hnutie, nemôže byť uchádzačom. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, 
nebude možné jej ponuku zaradiť do vyhodnotenia. 

 
8.3. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
8.3.1. Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do 22.10.2021 do 

15:00 hod. miestneho času. 
8.3.2. Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na emailovú 

adresu: lukas.cierny@green-group.sk. 
8.3.3. Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude 

vyhodnocovať. 
8.3.4. Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na 

predkladanie ponúk.  
 
8.4. Lehota viazanosti cenovej ponuky 
8.4.1. Lehotu viazanosti ponúk obstarávateľská organizácia stanovila do 31.12.2021. 
8.4.2. Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti 

ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti 
ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou. 

 
8.5. Označenie ponuky 
Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom emailu s odporúčaným predmetom: Montážne práce. 

 
9. Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov 
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9.1.  Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Obstarávateľská organizácia stanovila ako kritérium na vyhodnotenie ponúk najnižšiu cenu za 
dodanie celého predmetu zákazky v zmysle opisu v € bez DPH.  

 
9.2. Oznámenie výsledkov  
Každému uchádzačovi bude doručené písomné alebo elektronické oznámenie o výsledku 
posúdenia ním predloženej ponuky.   
 
9.3. Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.  
 
10. Obchodné podmienky 
 
Plnenie s úspešným uchádzačom bude realizované na základe Zmluvy,  ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto 
výzvy.  

 
 
 

V Banskej Bystrici dňa 08.10.2021 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2: Formulár Vyhlásenie uchádzača 
Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritéria  
Príloha č. 4: Obchodné podmienky pre túto zákazku 
 
 
 
 

.................................................... 
Mgr. Lukáš Čierny 

konateľ GREENTECH SLOVAKIA, s.r.o. 



Príloha č. 1 
 

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 
 
Zákazka bude spočívať v dodaní montážnych prác s minimálnym počtom 10 pracovníkov počas 
cca 3-5 kalendárnych mesiacov, ktorí budú počas nich poskytovať služby inštalácie strojných 
zariadení – výrobnej linky na recyklovanú PET fľaše.  
 
Dodávateľom výrobnej linky je v zmysle výsledkov predchádzajúceho verejného obstarávania 
spoločnosť PREVIERO, pričom rozsahom jej dodávky je výroba a následný dovoz modulov 
výrobnej linky na mieru do prevádzky obstarávateľskej organizácie v meste Banská Bystrica 
v nezmontovanom stave. Týmto zariadením bude recyklačná linka na spracovanie podrvených 
a farebne vytriedených PET fliaš z predchádzajúceho stupňa spracovania.  
 

 
Požiadavky na predmet zákazky 

 
Uchádzač poskytne min. 10 pracovníkov na dobu montáže výrobnej linky, pričom zahájenie 
montážnych prác bude emailovo alebo telefonicky oznámené min. 1 mesiac pred jej dovezením.  
 
Uchádzač poskytne min. 1 pracovníka s oprávnením samostatného elektrotechnika a min. 9 
pracovníkov s konštrukčnými zručnosťami. 
 
Predpokladaný rozsah človekohodín je 12.000, pričom budú čerpané postupne a podľa skutočných 
potrieb.  
 
Predpokladaný rozsah hodín osoby s oprávnením samostatného elektrotechnika: 700 
Predpokladaný rozsah hodín osôb – montážnikov: 11.300. 
 
Uchádzač bude poskytovať montážnikov priebežne podľa potrieb a podľa vývoja prác, pričom sa 
zaväzuje poskytnúť aj viac montážnikov ako 9 počas určitých období výstavby a montáží, ktoré si 
to budú vyžadovať. 
 
Doba trvania 3 až 5 mesiacov je orientačná, pričom samotné práce bude regulovať obstarávateľská 
organizácia a zástupca výrobcu recyklačnej linky, ktorý bude plniť inšpekčné úlohy vo vzťahu k 
montážam. Dodávateľ berie na vedomie, že sa budú účtovať iba skutočne spotrebované hodiny, 
pričom ich môže byť viac i menej ako predpokladaný/odhadovaný počet hodín, avšak jednotková 
cena musí byť nezmenená.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



Príloha č. 2  

VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA 
 
 
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ........................ týmto vyhlasuje, že 
 

je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania „Montážne práce na zostavení 
výrobnej linky“, najmä obchodnými podmienkami, ktoré sú určené vo Výzve na predloženie ponuky, jej 
prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých obstarávateľskou organizáciou v lehote na predkladanie 
ponúk,   
 
všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 
  
jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické hnutie,  
 
predkladá iba jednu ponuku  a nie je  osobou, ktorej technické alebo odborné  kapacity by použil iný 
uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto obstarávaní, 
 
nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku, 
 
nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike 
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
 
 
 
 
V .................... dňa ...........................   .................................................. 
                podpis 
 
 
V .................... dňa ...........................   .................................................. 
             podpis 
 
 
doplniť podľa potreby 
 
 
 
Pozn.: POVINNÉ  
 

  



Príloha č. 3 

 
Návrh na plnenie kritéria 

 

Predmet zákazky 
Cena v 

€ bez DPH 

Cena v € s 
DPH 

Cena za 11.300 osobohodín 
montážnikov 

Uvedie uchádzač Uvedie uchádzač 

Cena za 700 osobohodín osoby 
s oprávnením samostatného 
elektrotechnika 

Uvedie uchádzač Uvedie uchádzač 

 
 

(ceny požadujeme zaokrúhliť na dve desatinné miesta) 
 
Cena musí zahŕňať všetky potrebné nákladové položky pre uskutočnenie predmetu 
zákazky v zmysle obchodných podmienok. 

 

 

Miesto: ................................... Štatutárny orgán: 

  

Dátum: ................................ 

 

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

pečiatka a  podpis oprávnených osôb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 4 – Obchodné podmienky 

 
 

ZMLUVA O DIELO 

 

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v 

spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ:     
 
Názov:  GREENTECH SLOVAKIA, s.r.o. 

Sídlo: Partizánska cesta 4634, 974 01 Banská Bystrica 

Štát: Slovenská republika 

IČO: 45 366 977 

IČ DPH: SK2022958179 

URL: https://www.green-tech-global.com/sk   

Zastúpený: Mgr. Lukáš Čierny, konateľ 

Telefón: +421 918 784 623 

E-mail: lukas.cierny@green-group.sk   

 

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 
 
 a      
 
Zhotoviteľ:  
 
Obchodné meno:                                                                  

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu,  

Sídlo: 

Zastúpený:            

Bankové spojenie:  

IBAN: 

IČO:                              

DIČ:                               

IČ DPH:                         

telefón:                          

e-mail:  

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 
  
Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“) uzatvárajú podľa § 536 a nasledujúcich 

Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného Objednávateľom túto 

Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok. 

 
 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa montážne a stavebné práce 

v rámci montáže a inštalácie výrobnej linky (ďalej len „dielo“ alebo “plnenie”) v rozsahu a spôsobom 

dohodnutým v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané práce 

a zhotovené dielo cenu v zmysle tejto Zmluvy.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa pokynov Objednávateľa a inšpekčného dozoru výrobcu 

recyklačnej linky, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách, a zhotovené dielo riadne a včas 

odovzdať Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.  

https://www.green-tech-global.com/sk
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3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

Článok II. 
Miesto plnenia 

 
1. Miestom plnenia je prevádzka Objednávateľa v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste. 

 
Článok III. 
Cena diela 

 
1. Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania, a to v podobe jednotlivých hodinových 

sadzieb, ktoré navrhol Zhotoviteľ ako uchádzač.  

2. Uchádzač ponúkol cenu za hodinu práce osoby s oprávnením samostatného elektrotechnika xx € bez DPH 

a cenu za hodinu práce montážnika vo výške xx € bez DPH. 

3. Konečná cena za dielo sa bude odvíjať od skutočných potrieb Objednávateľa, ako je uvedené nižšie. 

 
Článok IV. 

Zmluvné zábezpeky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné zábezpeky sa nepoužijú. 
 
 

Článok V. 
Čas plnenia a spôsob plnenia 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie stavebných a montážnych prác 

v takom termíne, že o jeho odovzdaní informuje Zhotoviteľa min. 1 mesiac pred konečným dovozom 

všetkých modulov a súčiastok výrobnej linky.  

2. Uchádzač poskytne min. 10 pracovníkov na dobu montáže výrobnej linky, pričom zahájenie montážnych 

prác bude emailovo alebo telefonicky oznámené min. 1 mesiac pred jej dovezením.  

3. Uchádzač poskytne min. 1 pracovníka s oprávnením samostatného elektrotechnika a min. 9 pracovníkov s 

konštrukčnými zručnosťami. 

4. Predpokladaný rozsah človekohodín je 12.000, pričom budú čerpané postupne a podľa skutočných potrieb.  

5. Predpokladaný rozsah hodín osoby s oprávnením samostatného elektrotechnika: 700. Predpokladaný rozsah 

hodín osôb – montážnikov: 11.300. 

6. Uchádzač bude poskytovať montážnikov priebežne podľa potrieb a podľa vývoja prác, pričom sa zaväzuje 

poskytnúť aj viac montážnikov ako 9 počas určitých období výstavby a montáží, ktoré si to budú vyžadovať. 

7. Doba trvania 3 až 5 mesiacov je orientačná, pričom samotné práce bude regulovať obstarávateľská 

organizácia a zástupca výrobcu recyklačnej linky, ktorý bude plniť inšpekčné úlohy vo vzťahu k montážam. 

Dodávateľ berie na vedomie, že sa budú účtovať iba skutočne spotrebované hodiny, pričom ich môže byť 

viac i menej ako predpokladaný/odhadovaný počet hodín, avšak jednotková cena musí ostať nezmenená. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju 

povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto Zmluvy z týchto dôvodov: 

a) následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa, 

b) pre objektívnu príčinu oneskorenia spôsobenú úradmi, za predpokladu, že si Zhotoviteľ splnil svoje zákonné 
podmienky riadne a včas, zdržanie úradov narušuje prácu Zhotoviteľa a toto oneskorenie bolo 
nepredvídateľné (t.j. nie je primerane predvídateľná ku dňu uzavretia Zmluvy),  

c) pre existenciu mimoriadne nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré trvajú minimálne 5 dní súvisle za 



sebou, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a odsúhlasené Objednávateľom,  

d) v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie výnimočná udalosť alebo okolnosť, ktorá 
je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla zabezpečiť a po jej vzniku 
primerane vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať Zhotoviteľovi za predpokladu, že táto udalosť mu 
bráni vykonávať jeho povinnosti. 

9. Pokiaľ Zhotoviteľ bude mať za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, vydá o tom 

Objednávateľovi písomné oznámenie, v ktorom popíše udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok. 

Oznámenie musí Zhotoviteľ vydať čo najskôr ako je to možné, a nie neskôr ako 3 dni po tom, čo si uvedomil 

alebo mal uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosť. Nevyhnutným predpokladom vzniku nároku Zhotoviteľa 

je záznam v stavebnom/montážnom denníku. O akceptácii alebo zamietnutí nároku vydá Objednávateľ 

Zhotoviteľovi písomné  potvrdenie. 

10. Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má 

vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku potvrdený 

zástupcami oboch Zmluvných strán. 

11. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov spočívajúcich na jeho 

strane o 5 a viac pracovných dní a zároveň neinformuje Objednávateľa podľa bodu 5 tohto Článku, považuje 

sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy. 

 

Článok VI. 
Zoznam zodpovedných osôb 

 
1. Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy: 

Za Objednávateľa: stavebný dozor   
......................................... (bude doplnené pri podpise Zmluvy) 
 
Za Objednávateľa: dozor výrobcu výrobnej linky 
 ......................................... (bude doplnené pri podpise Zmluvy) 
 
Za Zhotoviteľa: stavbyvedúci/osoba s oprávnením samostatného elektrotechnika 
......................................... (bude doplnené pri podpise Zmluvy) 

 
V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho počas trvania zmluvného vzťahu, je Zhotoviteľ povinný preukázať 
Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci, resp. osoba s oprávnením samostatného elektrotechnika spĺňa všetky 
požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania. 
 

 
Článok VII. 

Podmienky zhotovenia diela 
 

1. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami v dostatočnom predstihu 

potrebnom na realizáciu diela (spoločne s potrebnou dokumentáciou nevyhnutnou na realizáciu diela, napr. 

montážnymi návodmi a pod.). O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany protokol, ktorý 

podpíšu oprávnení zástupcovia Zmluvných strán. 

2. Zhotoviteľ pri podpise tejto Zmluvy preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení pre 

prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia diela alebo iných škôd na diele (stavebno-montážne 

poistenie), pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri 

výkone podnikania po celú dobu jej platnosti a účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť 

minimálne vo výške cenového návrhu Zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania. 

Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia 

alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ 

je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia 



od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia Objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za 

všetky škody na predmete Zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov 

počas ich pracovných postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní vád a opravách 

počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa 

zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok. 

4. Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia,  vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela. 

5. Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi prístup k odberovým miestam elektrickej energie a vody, ak tieto budú 
k dispozícii.  

6. Všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov zabezpečí 

a uhradí Objednávateľ. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie a zameranie jestvujúcich inžinierskych sietí, ak si to bude stavenisko 

vyžadovať. Stavebné práce budú realizované tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade potreby ich 

Zhotoviteľ počas realizácie stavebných prác ochráni. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto bode 

sú zahrnuté v cene diela. 

8. Dočasné dopravné značenie, jeho umiestnenie a udržiavanie dočasných dopravných značiek v súvislosti s 

priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí Zhotoviteľ, vrátane 

zabezpečenia všetkých povolení. 

9. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný/montážny denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom 

postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov 

prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela. 

10. Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka. 

11. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, 

projektantom, stavebnému dozoru a dotknutým orgánom štátnej správy. 

12. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce 

vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky 

strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané 

voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba 

Objednávateľ, stavebný dozor, alebo príslušné orgány štátnej správy. 

13. Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná Objednávateľ alebo ním poverený zástupca, 

prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko. 

14. Poverený zástupca Objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k 

zápisom v stavebnom denníku vykonaným Zhotoviteľom. 

15. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom 

prác zakryté, najneskôr 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný 

umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa 

Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii 

diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez 

zbytočného odkladu Objednávateľovi. Ak účasť na kontrole Objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú 

nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie náhradnej kontroly. 

16. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na účasť pri vykonávaní 

skúšok v súlade s projektom stavby v zmysle STN, resp. predpisov výrobcu recyklačnej linky. Ak sa 

Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. 

Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s Objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných 

skúškach. 

17. Všetky zmeny je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú 

mať vplyv na kvalitu diela ani na jeho cenu. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené 

stavbyvedúcim a stavebným dozorom Objednávateľa nemajú charakter zmeny Zmluvy. 



18. Bez písomného súhlasu Objednávateľa nemôžu byť pri realizácií diela použité iné materiály a zariadenia, 
alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácií. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácií diela 
nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, 
alebo vykazuje iné vady a nedostatky. 

19. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a 

ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na 

stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany 

zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie 

protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. 

z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP.  

20. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, 

havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj 

Objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 

21. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí Zhotoviteľ na 

vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami. 

22. Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len certifikované výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby 

na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť 

a stabilita stavby, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a 

bezpečnosť pri užívaní stavby. 

23. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je 

výsledkom jeho činnosti na svoje náklady. 

24. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz vybúraných materiálov na najbližšiu spoplatnenú skládku TKO, prípadne na 

miesto určené na základe vzájomnej dohody s Objednávateľom.  

25. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne Zhotoviteľa 

upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote. 

26. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní Objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu 

Objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je Zhotoviteľ v 

omeškaní. 

27. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša 

Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela Objednávateľom. 

28. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie 

diela zvolávať Objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi 

Zhotoviteľovi ich presný termín. 

29. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických 

zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, 

týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti 

Zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením 

tejto škody znáša Zhotoviteľ. 

30. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho riadnym 

dokončením.  

31. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany 

nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne. 

32. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými 

predpismi, záväznými normami ako aj odstránenie všetkých prípadných vád a nedostatkov. 

33. Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu Zmluvy písomne vyzve 

Objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím odovzdávacieho - preberacieho 

konania budú zo strany Zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu. 



34. Pre odovzdanie predmetu Zmluvy platí: 

- Protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „Preberací protokol“) vyhotoví Zhotoviteľ v štyroch (4) 
origináloch v slovenskom jazyku, podpísaný bude zodpovednými osobami uvedenými v Článku VI. tejto 
Zmluvy. Preberací protokol bude obsahovať náležitosti v určené  Vyhláškou MVaRR SR č. 83/2008 Z.z.  
Preberací protokol musí jasne preukázať, že dielo bolo zhotovené a dodané podľa požiadaviek tejto Zmluvy 
a jej príloh. Dva (2) originály Preberacieho protokolu sú určené pre Objednávateľa a dva (2) originály pre 
Zhotoviteľa. 

- ak Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje 
stanoviská a ich odôvodnenie, 

- Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela cestu odovzdať halu vyčistenú od zvyškov materiálov, 
príp. uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie montážnych prác došlo 
k ich poškodeniu alebo narušeniu. 

35. Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, 

aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a 

prevzatia diela. 

 
Článok VIII. 

Subdodávatelia 
 

1. Ak má subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona 

č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, je povinný byť 

najneskôr ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a počas celej doby jej platnosti riadne zapísaný v Registri 

partnerov verejného sektora. 

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom navrhnutom a 

Objednávateľom odsúhlasenom subdodávateľovi počas plnenia diela, a to bezodkladne, najneskôr v deň 

nasledujúci po dni, kedy k zmene došlo. 

3. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne 

navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný najneskôr v 

deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu 

subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať, 

navrhovaných nových subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, musí 

spĺňať aj podmienku podľa ods. 2 tohto Článku Zmluvy.  

4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto 

Článku, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.  

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo 

inom spore. 

Článok IX. 
Platobné podmienky 

 
1. Cena podľa Článku III. tejto Zmluvy bude fakturovaná priebežne, na základe faktúry, vystavovanej najviac 

1x mesačne, a to vždy za uplynulé obdobie. Súčasťou faktúry bude popis vykonaných prác a počty 

spotrebovaných osobohodín pracovníkov. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia 

Objednávateľovi. 

2. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového a účtovného dokladu v súlade 

s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový 

doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, Objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. 

V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre Objednávateľa začne plynúť 

doručením doplneného/prepracovaného dokladu Objednávateľovi. 

 
Článok X. 

Zodpovednosť za vady a záruka 



 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá 

technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo 

schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré 

sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 

povinností. 

3. Záručná doba na stavebné/montážne práce je 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. Presný 

termín ukončenia záručnej doby Zmluvné strany zapíšu do Preberacieho protokolu. 

4. Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela Objednávateľom. Záruka sa 

nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak 

bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne 

vykonaného diela. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaujať písomné stanovisko k reklamácii Objednávateľa v súvislosti s odstránením 

prípadných vád diela do 5 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie a vady odstrániť v čo najkratšom 

možnom čase, ktorý je na odstránenie vzniknutej vady diela potrebný. Spôsob odstránenia a lehotu  je povinný 

predložiť súčasne s písomným stanoviskom k reklamácií Objednávateľovi na odsúhlasenie. Ak sa na lehote 

odstránenia vád Zmluvné strany nedohodnú, platí lehota na odstránenie vád, ktorú určí Objednávateľ. 

6. V prípade, že Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený 

zabezpečiť odstránenie vady treťou osobou na náklady Zhotoviteľa a uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie 

v zmysle tejto Zmluvy. 

Článok XI. 
Zmluvné pokuty a sankcie 

 
1. V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá dielo s vadami a tieto vady neodstráni v zmysle Článku X. tejto Zmluvy, 

Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH, a to za každý deň 
omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela bez vád. Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť 
na výzvu Objednávateľa 

2. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v 

zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške určenej podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

3. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, bude to považované za 

podstatné porušenie zmluvy. Pre tento prípad dohodli Zmluvné strany zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR. 

Zhotoviteľ má povinnosť túto zmluvnú pokutu uhradiť na výzvu Objednávateľa. 

4. Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvné pokuty podľa tohto Článku 

dotknuté. 

Článok XII. 
Odstúpenie od Zmluvy 

 
1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

2. Odstúpenie od Zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo 

nápravným opatreniam Zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy 

nie je pre Objednávateľa prijateľné. 

4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. 

5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany 

Zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti: 



- ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel 

nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

- ak Zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, 
alebo ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu 
neodstránil v primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom, 

- nesplnenie povinnosti poskytnutia  alebo doplnenia garančnej zábezpeky, 

- nesplnenie si povinnosti byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora počas celej doby platnosti tejto 
Zmluvy. 

- ak poistné zmluvy podľa Článku VII. ods. 2 tejto Zmluvy stratili platnosť počas trvania zmluvného vzťahu 

vyplývajúceho z tejto Zmluvy.  

Článok XIII. 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), ktorej obsahom 
budú aj oprávnené výdavky v zmysle tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných 
zmluvných podmienok ku Zmluve o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

2. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu sú najmä:  
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán  a  nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
právnymi aktami EÚ. 

 
Článok XIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) exemplároch, z ktorých si po ich podpise dva (2) ponechá Objednávateľ 

a dva (2) Zhotoviteľ. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len formou písomných 

očíslovaných dodatkov, na ktorých platnosť sa vyžaduje, aby boli riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 

zástupcami Zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že uzatváranie dodatkov k tejto Zmluve sa riadi 

ustanoveniami planého zákona o verejnom obstarávaní v čase uzatvárania dodatku. 

3. Naviac práce môžu byť realizované len na základe zmeny Zmluvy vo forme písomne uzatvoreného dodatku 

k tejto Zmluve. V opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká  povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. 

Dodatok k rozpočtu odsúhlasený oboma Zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny 

diela podľa tejto Zmluvy v znení dodatku a bude oprávňovať Zhotoviteľa k uplatneniu zmenenej ceny vo 

faktúre. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť len písomnou formou.  

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť 

potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú 

poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou Zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky rozpory vyplývajúce z plnenia Zmluvy, budú riešiť  predovšetkým 

dohodou a vzájomným rokovaním. Až v prípade, ak nedôjde k dohode, uplatní ktorákoľvek zo Zmluvných 

strán svoje práva zo Zmluvy na príslušnom súde. 

7. Zánik tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej jej porušením, ani zmluvných 

ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných 



ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 

Zmluvy. 

8. Akákoľvek zmluvná pokuta uvedená v tejto Zmluve je splatná momentom porušenia povinnosti Zmluvnou 

stranou, na ktorú sa viaže vznik nároku inej Zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej pokuty. Ustanoveniami 

o zmluvnej pokute nie je žiadnym spôsobom dotknuté právo oprávnenej Zmluvnej strany domáhať sa od 

druhej Zmluvnej strany náhrady škody, ktorá porušením dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo výške 

presahujúcej dojednanú zmluvnú pokutu. 

9. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch strán, pričom montážne práce sa budú 
realizovať po sprístupnení staveniska v závislosti od dodania výrobnej linky. V prípade, že kontrola verejného 
obstarávania zo strany oprávnených orgánov a schválení zákazky v rámci tejto kontroly identifikuje 
nezrovnalosti, ktoré mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, táto zmluva sa týmto zrušuje od 
počiatku a každá zmluvná strana je povinná vydať druhej to, čo na základe nej obdržala.  
 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy môžu odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, pričom zmluva sa 

ukončí v posledný deň mesiaca, v ktorom bolo doručené odstúpenie ktoroukoľvek zmluvnou stranou.  

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a 

zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

 

Prílohy Zmluvy: 

 

Príloha č. 1 - Ponukový rozpočet – návrh na plnenie kritérií 
Príloha č. 2 –Vyhlásenie Zhotoviteľa o subdodávateľoch 
 
  
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
 
 
V Banskej Bystrici, dňa........................................                                           V......................, dňa.................. 
 
 
 
 
---------------------------------------                                                              ---------------------------------------  
 
 
 
 
 

 
            

 


