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Titl.: 
           
 
 
 
                  /2020                           Mária Baboľová                                      20. 07. 2020 
Váš list číslo/zo dňa                              Naše číslo                                 Vybavuje/linka                                                 Obišovce 

 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 
Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipoval aj Vás ako možného dodávateľa 

predmetu obstarávania a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.    

                      

1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 
 Názov:  Obec Obišovce 

Sídlo:  Obišovce 133, 044 81 Kysak 

IČO:  00324566 

Telefón:  +421 55 699 13 12 

Kontaktná osoba: Mária Baboľová, starostka obce  

E-mail:  obecobisovce@gmail.com 

 
Predmet zákazky: „Vybudovanie urnovej steny – obojstranné kolumbárium“ 

 

2.) Druh zákazky: dodávka tovaru a uskutočnenie stavebnej práce 

 

3.) Spoločný slovník obstarávania (CPV):  

       Hlavný predmet zákazky: 44420000-0 - Výrobky používané v stavebníctve 

45000000-7 - Stavebné práce 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu) 

 

4.) Predpokladaná hodnota zákazky: 

4.1 Celková predpokladaná hodnota predmetu zákazky bola stanovená vo výške  10 000,00 Eur bez 

DPH.  

4.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk a 

neuzavrieť Zmluvu o dielo so žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané v predložených 

ponukách presiahnu objem finančných prostriedkov na dodanie predmetu zákazky uvedených v bode 

4.1 

 

5)  Spôsob financovania: 

5.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.  

 

6)  Platobné podmienky: 

6.1 Financovanie bude realizované bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej jedinej 

a konečnej  faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po realizácii predmetu obstarávania. Lehota splatnosti 

faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom. Verejný obstarávateľ neposkytuje 

preddavky ani zálohové platby.  

6.2 Platobné podmienky sú uvedené v tejto Výzve na predloženie ponuky (v ďalšom iba „Výzva“) v Prílohe 

č. 3 Zmluva o dielo - návrh. Verejný obstarávateľ nezodpovedá za omeškanie platieb, ak omeškanie 

bude spôsobené jeho peňažným ústavom.   

    

7.) Miesto a termín poskytovania služby:  

7.1 Obec Obišovce. 

7.2 Trvanie zmluvy: 3 mesiace 
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8.)  Opis predmetu zákazky:   
Predmetom zákazky je vybudovanie obojstranného  kolumbária  (urnovej steny) s počtom buniek 32 ks 

s veľkosťou urnovej bunky 60 x 40 cm. 

Všetky urnové bunky musia byť uzatvorené prednou nápisnou doskou (predným kameňom), ktorá sa dá 

podľa potreby opätovne otvárať a zatvárať. 

Zároveň verejný obstarávateľ požaduje, aby boli všetky urnové bunky (predné nápisné dosky) opatrené 

bezpečnostným prvkom, ktorý zabráni jednoduchému otvoreniu. 

Konštrukcia musí pozostávať zo spájacích prvkov a hliníkových profilov. Hliníkové konštrukčné prvky 

musia byť obložené vysokokvalitným prírodným kameňom, ktorý vyžaduje iba minimálnu údržbu.  

Cenová ponuka musí zahŕňať náklady na montáž, dopravu a iné náklady spojené s realizáciu 

a prevádzkou urnových miest ( napr. zaškolenie vlastníka). 

Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi informácie o technických 

požiadavkách na stavebnú predprípravu, nakoľko vyrovnanie terénu, betónové základy si uskutočňuje 

verejný obstarávateľ vo vlastnej réžii. 

 

9.) Oprávnený uchádzač:  

9.1 Uchádzačom môže byť hospodársky subjekt vystupujúci voči verejnému obstarávateľovi samostatne 

alebo skupina hospodárskych subjektov vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. 

Takáto skupina vytvorená na uskutočnenie predmetu zákazky, do termínu stanoveného pre 

uzavretie zmluvy vytvorí právne vzťahy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.  

9.2 Verejný obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny Poskytovateľov 

vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. V takom prípade je potrebné z hľadiska 

priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby zmluva medzi členmi skupiny 

Poskytovateľov bola uzatvorená písomne, a aby obsahovala podmienky pre všetkých členov skupiny 

Poskytovateľov ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý skupina 

Poskytovateľov vznikla.  

9.3 Hospodársky subjekt, ktorého zakladateľom, členom alebo spoločníkom je politická strana alebo 

politické hnutie sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť. 

 

10.) Delenie zákazky:  

10.1 Delenie zákazky verejný obstarávateľ nepripúšťa. 

 

11.) Lehota a spôsob predkladania ponúk:  

11.1 najneskôr do 24. 07. 2020 do 12:00 hodiny. Ponuka predložená  po uplynutí lehoty nebude 

zaradená do hodnotenia. 

 11.2 Ponuku je možné doručiť: poštovou zásielkou, kuriérskou službou alebo osobne v uzatvorenom 

obale na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.  

11.3 Uchádzač ponuku vloží do samostatného nepriehľadného obalu. Na nepriehľadnom obale ponuky 

musia byť uvedené nasledovné údaje:  

- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode1 tejto Výzvy,  

- adresa uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),  

- označenie: „Súťaž - NEOTVÁRAŤ“ – kolumbárium“. 

11.4 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR 

 

12.) Obsah ponuky: 

12.1 Doklad o oprávnení podnikať, (§ 32 ods. 1 písm. e), ktorý zodpovedá predmetu zákazky a to:  

12.1.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba 

podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľa) – kópia dokladu  

12.1.2 výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ 

zapísaný v obchodnom registri) – kópiu dokladu  

12.1.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov – kópia dokladu  

12.3 Čestné vyhlásenie k ponuke – Príloha č. 4 

12.4 Čestné vyhlásenie konflikt záujmov – Príloha č. 5 

12.5 Doklad vydaný oprávnenou inštitúciou, preukazujúci technické vlastnosti ponúkaného tovaru 

12.6 Návrh Zmluvy o dielo  
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Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie 

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu 

predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa 

do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo 

ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú 

zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač 

ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v 

registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami 

podľa tohto predpisu. 

 

13.) Príprava ponuky: 

13.1 Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v listinnej forme, v originálnom vyhotovení, ktorá 

zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom 

rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej 

obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. 

13.2 Potvrdenia, doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto, musia byť v ponuke 

predložené ako originály, nie staršie ako tri mesiace alebo úradne osvedčené kópie týchto 

dokladov alebo dokumentov, ak vo Výzve nie je uvedené inak. 

13.3 Verejný obstarávateľ žiada, aby dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, vrátane 

návrhu obchodných podmienok boli podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom 

štatutárneho orgánu alebo môžu byť podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať 

v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch vtedy, ak v doručenej ponuke uchádzač predloží 

originál alebo úradne overenú fotokópiu splnomocnenia, ktoré oprávňuje tohoto zástupcu k 

takémuto úkonu.  

13.4 Ak ponuku predkladá skupina Poskytovateľov, predložená ponuka vrátane návrhu Rámcovej 

zmluvy musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny Poskytovateľov alebo 

zástupcom člena skupiny Poskytovateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny 

Poskytovateľov v záväzkových vzťahoch vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj originál alebo 

úradne overenú fotokópiu splnomocnenia, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.  

13.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný 

obstarávateľ odporúča, aby ponuka predložená podľa týchto súťažných podkladov obsahovala 

uchádzačom vypracovaný Zoznam dôverných informácií s identifikáciou čísla strany, čísla 

odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie. 

 

14.) Požiadavky na cenovú ponuku: 

Cena za dodanie predmetu obstarávania musí  zahŕňať všetky činnosti a náklady Dodávateľa, ktoré sú 

potrebné k jeho dodaniu a inštalovaniu. 

 

15.) Kritérium na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za 

predmet obstarávania v Eur s DPH. 

 

Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým  verejný 

obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo v zmysle predloženej cenovej ponuky. Uchádzačom, ktorí predložia 

svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli 

s prípravou a doručením ponuky. 

 

16.) Otváranie ponúk  

16.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Obecný úrad Obišovce, Obišovce 133, 044 81 Kysak, 

kancelária starostky obce dňa 24. 07. 2020 o 12,15 hod.. 

 

16.) Termín zadania zákazky: júl 2020 

 

17.) Obchodné podmienky:  

17.1 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.  
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17.2 Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu 

zákazy sú uvedené v Prílohe č. 3 – Zmluva o dielo - návrh. 

Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania 

zákazky, neuzatvoriť Zmluvu.  

17.3 Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku 

prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarania. 

 

18.) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

18.1 Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. pre 

výber Dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej nevyplývajú pre našu 

organizáciu žiadne zmluvné záväzky. 

18.2 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania a to aj v 

prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup 

zadávania zákazky. 

18.3 Ak sa vo Výzve uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobu, postup, značku, 

obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predložiť ponuky s ekvivalentným 

riešením s minimálne parametrami vyššie uvedenými. 

 

19.) Vylúčenie uchádzača:  

19.1 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:  

19.1.1 nesplní podmienky účasti,  

19.1.2 predloží neplatné doklady,  

19.1.3 poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú 

skutočnosti,  

19.1.4 pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,  

19.1.5 pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,  

19.1.6 konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami  

19.1.7 nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej 

lehote. 

 

20.) Obhliadka:  

Nie je potrebná. 

 

21.) Osoba určená pre styk s uchádzačmi:  

 Mária Baboľová, tel. kontakt: +421 55 699 1312, e-mail: obecobisovce@gmail.com – za  technické 

riešenie, Ing. Oľga Mikulíková, tel.: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk - za verejné 

obstarávanie. 

 

22.) Dátum zaslania a zverejnenia: 20. 07. 2020 

 

 

 

 

 

Mária Baboľová, 

                                                                                                                    starostka obce, v.r. 
Prílohy Výzvy na predloženie ponuky: 

Príloha č. 1 – Vizualizácia 

Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo  – návrh 

Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie k ponuke 

Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov 

  

 

 

 

 

 

mailto:mkbstav@mkbstav.sk
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Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky vizualizácia 
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Príloha č. 2 k výzve na predloženie ponuky 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
 

    Názov zákazky:  „Vybudovanie urnovej steny – obojstranné kolumbárium“ 

 

Verejný obstarávateľ: Obec Obišovce 

 
Obchodné meno uchádzača: ……………………………………………………………………………… 

 
Sídlo alebo miesto podnikania: ……………………………….…………………………………………… 

 
Štaturárny zástupca uchádzača: …………….…………………………………………………………… 

 
Zástupca uchádzača pre rokovanie vo veciach technických: …………………………………………. 

 
Bankové spojenie: ……………………………………        Číslo účtu: ………………….……………… 
. 
IČO: …………………………………………        Druh podniku: malý / stredný / veľký  

 
DIČ: …………………………………………                       IČ DPH: .…………………………...……… 
.. 
Kontaktná osoba uchádzača: ………………………………………… 
 
Telefón: …………………………………….                        Web: ………..…….………………………… 
 
E-mail: ………………………………………… 

      

Návrh uchádzača 
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie  ponúk: 

 
„Vybudovanie urnovej steny – obojstranné kolumbárium“ 

 
Cena za predmet obstarávania v € bez DPH  
(poskytovanie služby počas 5 rokov) 
 

 

 
Výška sadzby DPH v %  
 

 
 

 
Výška DPH v € 
 

 

 
Cena za celý predmet obstarávania  
v € vrátane DPH 
(poskytovanie služby počas 5 rokov) 
 

 

 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 
 
 
Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky Vaše náklady na dodávku a inštaláciu predmetu obstarávania. 
 

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

                    štatutárny zástupca 
                             (meno, podpis, pečiatka)  
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Príloha č. 3 k Výzve 

 
ZMLUVA O DIELO č. ................ - návrh 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: 

Názov:   Obec Obišovce 

Sídlo:   Obišovce 133, 044 81 Kysak 

Štatutárny orgán: Mária Baboľová, starostka obce 

IČO:   00324566 

DIČ:   2021244918 

Zástupca na jednanie  

vo veciach zmluvných: Mária Baboľová, starostka obce 

Zástupca na jednanie  

vo veciach technických: Mária Baboľová, starostka obce 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.  

IBAN:   SK79 0200 0000 0000 0682 3542 

SWIFT:   SUBASKBX 

Kontakt e-mail:  obecobisovce@gmail.com 

Tel. č.:    +421 55 699 13 12 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:  ............................................................................ 

 

Sídlo:    ............................................................................ 

 

IČO:    ............................................................................  

 

DIČ:    ............................................................................ 

 

IČ pre DPH:   ............................................................................ 

 

Zapísaný v:   ............................................................................ 

 

Štatutárny zástupca:  ............................................................................ 

 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: ............................................................................ 

 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: ............................................................................ 

 

Bankové spojenie:  ............................................................................ 

 

Číslo účtu (IBAN):  ............................................................................ 

 

Tel.:    ............................................................................  

    

E-mail:   ............................................................................ 

 

Webová stránka:  ............................................................................ 

 

Druh podniku:  ............................................................................ 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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uzatvárajú podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení (Občiansky zákonník) a príslušných 
ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení (Obchodný zákonník) 

túto 

 
zmluvu o dielo(v ďalšom iba „Zmluva“) 

 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: - urnového systému .............................. v počte 32 
urnových buniek podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ...................zo dňa.................a následná montáž 
tohto diela na mieste určenom objednávateľom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok 
objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela cenu dohodnutú v tejto zmluve. Pred 
podpísaním tejto zmluvy sa objednávateľ oboznámil s rozmermi a materiálmi použitými na zhotovenie 
diela, s týmito bez výhrad súhlasí. 

2.2. Miesto, kde sa bude dielo uskutočňovať je na adrese: Obec Obišovce, miestny cintorín 
2.3. Objednávateľ oboznámil pred podpísaním tejto zmluvy zhotoviteľa s miestom, kde má byť dielo 

namontované (ďalej len“ miesto určenia“). 
2.4. Zhotoviteľ pred podpísaním tejto zmluvy oboznámil objednávateľa s požiadavkami na miesto určenia, 

ktoré musia byť pred montážou diela pripravené zo strany objednávateľa. 
2.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak miesto určenia nie je pripravené podľa požiadaviek 

zhotoviteľa, zhotoviteľ nie je v omeškaní s dodaním diela objednávateľovi. 
2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve o dielo a odovzdať ho objednávateľovi. 
2.7. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu uvedenú v článku V. tejto zmluvy. 
2.8. Objednávateľ vyhlasuje, že má k dispozícii všetky povolenia a vyjadrenia príslušných orgánov potrebné 

k umiestneniu diela na mieste určenia podľa tejto zmluvy. 
2.9. Objednávateľ vyhlasuje, že je vlastníkom pozemku, alebo jeho oprávneným užívateľom, miesta určenia, 

kde sa bude dielo montovať a okrem jeho súhlasu s dielom podľa tejto zmluvy a umiestnením diela na 
dohodnutom mieste určenia nie je potrebný k tomu súhlas inej osoby. 

 
Čl. III. 

Čas plnenia 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo a odovzdať ho objednávateľovi najneskôr do 3 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 
3.2. Za povinnosti objednávateľa, od ktorých je závislé včasné plnenie zmluvy zhotoviteľom je súčinnosť 

objednávateľa podľa článku IV. tejto zmluvy 
3.3. V prípade, že objednávateľ bude meškať so spolupôsobením podľa čl. IV tejto zmluvy predĺži sa termín 

ukončenia o toľko dní o koľko bude objednávateľ v omeškaní so súčinnosťou. O tejto skutočnosti s 
konkrétnym uvedením porušovania súčinnosti musí zhotoviteľ objednávateľa písomne upovedomiť do 
3 dní od ich zistenia. 

3.4. Objednávateľ berie na vedomie, že termín dokončenia diela sa môže predĺžiť z dôvodov, ktoré zhotoviteľ 
nemôže ovplyvniť (spôsobené tretími osobami, poveternostnými vplyvmi, vyššou mocou). Zmluvné 
strany sa dohodli, že v takýchto prípadoch sa primerane predĺži termín dokončenia diela. 

 
Čl. IV. 

Súčinnosť objednávateľa 
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť, ktorú bude zhotoviteľ požadovať od 

objednávateľa za účelom riadneho plnenia tejto zmluvy. 
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že umožní zhotoviteľovi prístup na pozemok, kde sa bude dielo montovať. 

Objednávateľ zabezpečí, aby práce na zhotovovaní diela neboli rušené tretími osobami. 
4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný zhotoviteľovi oznamovať pri plnení predmetu tejto 

zmluvy všetky potrebné údaje a informácie. 
 

Čl. V. 
Cena diela 

5.1. Cena diela bola dohodnutá zmluvnými stranami .................. ,- EUR bez DPH. 
Cena s DPH je ...................-EUR. 

 
Čl.VI. 

Platobné podmienky 
6.1. Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa. 
6.2. Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za 
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vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. 
6.3. Pred vystavením jedinej a konečnej faktúry zhotoviteľa, predchádza preberacie konanie, ktorého 

výsledkom protokolárne prebratie predmetu zmluvy bez vád a nedorobkov. 
6.4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené 

fakturačné podklady objednávateľom. 
Faktúra bude vystavená v 4 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

6.5. Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce 
náležitosti, a to: 

- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje dielo, 
a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo, 

- číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve, 

- dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia, 

- meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela, 

- fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu IBAN, na ktorý sa má platiť, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, 

- text fakturácie s uvedením min. názvu diela  
6.6. Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje 

náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky. Objednávateľ je povinný 
takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi počas plynutia lehoty splatnosti. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť 
faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom 
objednávateľovi. 

6.7. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná 
z jeho bankového účtu príslušná platba v súlade s ods. 2 § 339 Obchodného zákonníka. 

6.8  Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi odmenu, len za skutočne vykonané práce vyúčtované v 
zmysle ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer, podrobne špecifikovaného v Prílohe č.1 k 
tejto Zmluve. 

6.9  Práce a náklady naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu. Rozpočtu možno účtovať 
iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ. 

6.10. Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy príslušnej faktúry  za každý kalendárny deň 
omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti. Počas omeškania s úhradou faktúry objednávateľom 
sa zhotoviteľ zaväzuje neprerušiť realizáciu stavebného diela. 

6.11. V prípade kontroly vykonaných prác zo strany objednávateľa alebo iného kontrolného orgánu, 
zhotoviteľ je povinný predložiť všetky vyžadované doklady v takom rozsahu, aby kontrolný orgán 
mohol posúdiť oprávnenosť schváleného rozsahu prác objednávateľom. Pokiaľ kontrolný orgán zistí 
akýkoľvek nesúlad medzi skutočne vykonanými prácami a prácami schválenými objednávateľom a 
uhradenými objednávateľom, zhotoviteľ je povinný akceptovať toto zistenie a postupovať v zmysle 
pokynov objednávateľa. V prípade zistenia neoprávnene vyfakturovanej čiastky zhotoviteľ je povinný 
túto čiastku dobropisovať alebo vrátiť objednávateľovi iným dohodnutým spôsobom. 

 
Čl. VII. 

Podmienky zhotovenia diela 
7.1. O odovzdaní diela vyhotovia zmluvné strany protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami. Protokol 

bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis prípadných drobných nedorobkov (ak 
sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný 
nedorobky odstrániť v určenej lehote a bezodplatne. Zmluvné strany sa dohodli, že dôvody odmietnutia 
prevzatia musia byť uvedené písomne inak sú neplatné a nebude sa ne prihliadať. 

7.2. V prípade, ak objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo podľa tejto zmluvy prevziať, zmluvné strany sa 
dohodli, že deň prevzatia je deň dokončenia diela zhotoviteľom. 

7.3. Vlastníctvo k dielu prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa po zaplatení ceny diela v plnej výške 
zhotoviteľovi. 

 
Čl. VIII. 

Záručná doba 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy, a že v záručnej dobe 

bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania objednávateľovi a za vady, ktoré 

sa prejavia v záručnej dobe. 
8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá v záručnej dobe za vady, ktoré spôsobí objednávateľ alebo tretia osoba. 
8.4. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela. 
8.5. Záruka sa nevzťahuje na vady, zapríčinené mechanickým poškodením alebo živelnými pohromami, 

alebo poveternostnými vplyvmi alebo prirodzenými vlastnosťami kameňa. 
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Nebezpečenstvo škody na zhotovované dielo, prechádza na objednávateľa ako náhle sa zhotovované 
dielo nachádza na jeho pozemku, alebo na pozemku, kde sa dielo uskutočňuje. 

8.6. Zhotoviteľ neručí za prípadné škody, či náklady vzniknuté nesprávnym ošetrovaním, alebo inými 
vonkajšími vplyvmi. Pre oprávnené uplatnenie záručných podmienok sa zmluvné strany dohodli, že 
objednávateľ je povinný dodržiavať pokyny uvedene v Návode na použitie a ošetrovanie urnovej steny, 
ktoré správca urnovej steny pri odovzdaní diela prevezme a na znak súhlasu podpíše. 
Reklamáciu je objednávateľ povinný vykonať písomne a doručiť zhotoviteľovi, ktorý jej prijatie potvrdí. 
 

Čl. IX. 
Odstúpenie od zmluvy 

9.1. Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 
Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 

9.2.  Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
9.3. Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade 

podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným 
odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane 
primeranú (najdlhšiu 30-dňovú) lehotu na dodatočné plnenie. 

9.4. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porušenie zmluvných povinností jednou zo 
zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá odstúpenie od tejto Zmluvy iniciovala, berie na vedomie, že si 
voči nej uplatní druhá zmluvná strana zmluvnú pokutu v zmysle Článku X tejto Zmluvy, a zároveň si 
uplatní náhradu za vzniknutú preukázateľnú škodu. 

9.5. Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto 
Zmluvy je: 
a) omeškanie dlhšie ako 15 dní zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy podľa Článku III tejto Zmluvy z 

dôvodov na strane zhotoviteľa, 
b) vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu 

objednávateľa v primerane určenej lehote neodstránil, 
c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany 

objednávateľa, 
d) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne, 
e) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz. 

9.6.  Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim zhotoviteľa odstúpiť od 
tejto Zmluvy je: 

f) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany 
zhotoviteľa. 

9.7.  Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná 
plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci. 

9.8.  Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť: 

g) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, 

h) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy, 
i) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať, 

j) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane. 

9.9.  Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti: 

k) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, 
l) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň, 
m) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa. 

9.10. Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej 
strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom. 

9.11. Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený 
zamestnancami zmluvných strán. 

9.12. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci 
a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov. 

9.13. Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej 
zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší činnosť a 
zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia v samostatnom 
protokole o podmienkach vysporiadania. 

9.14. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má  zhotoviteľ nárok na úhradu 
skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom ku dňu doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy. 

9.15. Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto 
Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa 
zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa. 

9.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú 
podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva.  
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Čl. X. 

Zmluvné pokuty 
10.1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi: 
10.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným  

odovzdávacím  a preberacím  konaním,  v zmysle  zmluvných  podmienok   z dôvodov na strane 
zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 50 EUR za každý deň omeškania. 

10.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných vád a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z 
odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa 
stanovuje zmluvná pokuta 20,00 € s DPH za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi. 

10.1.3 za odstúpenie od tejto Zmluvy objednávateľom v prípade podstatného porušenia zmluvných 
povinností zhotoviteľa nie je dotknutá náhrada za vzniknutú preukázateľnú škodu. 

10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút  použijú písomnú formu  s dátumom 
splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na 
účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú 
pokutu. 

10.3. Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody. 
 
 

Čl. XI. 
Záverečné ustanovenia 

11.1.Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami resp. dňom podpisu 
zmluvnou stranou, ktorá zmluvu podpísala ako druhá a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

11.2.V prípade, ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to 
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade 
zaväzujú dohodou nahradiť toto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude čo najlepšie odpovedať 
pôvodnému zamýšľanému účelu pôvodného ustanovenia. 

11.3.Všetky zmeny a doplnenia tejto zmluvy sú možné jedine vo forme písomných dodatkov k tejto zmluve 
odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.  

11.4.Zmluvné strany sa dohodli, že na riešenie vzťahov neupravených touto zmluvou sa primerane vzťahujú 
ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a súvisiacich platných právnych predpisov. 

11.5.Zmluvné strany sa dohodli, že nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy je cenová ponuka, požiadavky na 
technickú pripravenosť podkladu diela. 

11.6.Účastníci zmluvy výslovne prehlasujeme, že sme plne spôsobilí na právne úkony, obsahu zmluvy 
rozumieme, táto vyjadruje našu skutočnú slobodnú vôľu na znak čoho ju podpisujeme. Táto zmluva je 
vyhotovená v 2 identických vyhotoveniach, z ktorých každý z účastníkov zmluvy dostane jedno jej 
vyhotovenie. 

11.7. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je: 
príloha č. 1 – Technické požiadavky stavebné (pripravenosť podkladu diela) 
príloha č. 2 – Cenová ponuka 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

Mária Baboľová,      ......................................................, 

starostka     meno a priezvisko štatutárneho zástupcu 
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Príloha č. 4 k Výzve 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA k ponuke 

 

 

 

Uchádzač:  

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

 

Vyhlásenie uchádzača: 

 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom: 

„Vybudovanie urnovej steny – obojstranné kolumbárium“, ktoré určil verejný obstarávateľ. 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné, 

3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, 

sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré nám bola právoplatne 

uložená sankcia, 

5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia 

verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností. 

6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto 

verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov.  

 

 

 

 

 

Dátum: .........................................                           Podpis: ............................................  

meno a priezvisko  

funkcia, podpis*  
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Príloha č. 5 - Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (uchádzač) 

 
 
Predmet obstarávania: „Vybudovanie urnovej steny – obojstranné kolumbárium“ 

Verejný obstarávateľ: Obec Obišovce 

 Uchádzač: 

Obchodný názov: 
 

 

Sídlo/miesto podnikania: 
 

 

IČO: 
 

 

 

Čestné vyhlásenie  

ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača 

     Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, že 

ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní: 

- nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, pokiaľ 
ide o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli zapojené 
akýmkoľvek spôsobom do procesu verejného obstarávania, 

- nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by mohli 
nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako 
uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom 
daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom, 

- ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek 
potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim 
verejnému obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých 
opatrení na odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému 
obmedzeniu účasti mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného 
konfliktu inak ako rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom 
verejnom obstarávaní, 

- som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je 
zverejnený na adrese http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf a v 
nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého 
zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej 
hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami 
poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného 
obstarávania, 

- budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným postupom a 
obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím osobám, a ani 
inak ich využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada 
verejný obstarávateľ. 
 
 

V .............................. dňa ......................2020 

*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene 

uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná 

navonok. 

 

http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf

