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Výzva na predloženie ponuky  
 zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(prieskum trhu)  

 
1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

Názov: Správa a údržba ciest TTSK 

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava 

IČO: 37847783 

Štatutárny zástupca: Ing. Dalibor Trebichalský 

E-mail: vo@spravaciest.sk  

Internetová adresa 
organizácie: 

http://www.spravaciest.sk 

 
2. KONTAKTNÁ OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA PRIESKUM TRHU 

Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Skácelová, PhD. 
Tel. kontakt :                                 0904/984 508, 033/5531287 
E-mail: dagmar.skacelova@spravaciest.sk   

 
3. NÁZOV ZÁKAZKY 

Zhotovenie zjednodušenej projektovej dokumentácie na rekonštrukcie mostov 
v náležitostiach DRS na ohlášku stavby: M5931 cez potok v Horných Orešanoch, M5130 cez 
potok Chvojnica za obcou Dubovce, M406 cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany  

 
4. DRUH ZÁKAZKY 

zákazka na poskytnutie služieb 

 
5. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY 

Celková predpokladaná hodnota zákazky je 69 700  € bez DPH. 
Časť predmetu zákazky č.1 – Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach DRS na 
rekonštrukciu mosta M5931 cez potok v Horných Orešanoch– 35 850 EUR bez DPH. 
Časť predmetu zákazky č.2 – Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach DRS na 
rekonštrukciu mosta M5130 cez potok Chvojnica za obcou Dubovce – 17 650 EUR bez DPH. 
Časť predmetu zákazky č.3 – Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach DRS na 
rekonštrukciu mosta M406 cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany – 16 200 EUR bez DPH. 

 
6. PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

Verejný obstarávateľ požaduje spracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie 
v náležitostiach DRS pre ohlásenie stavebnému úradu na: 
1. Rekonštrukcia mosta  M5931 cez potok v Horných Orešanoch na ceste II/502,  
2. Rekonštrukcia mosta M5130, ev.č. 0519-006 cez potok Chvojnica za obcou Dubovce na ceste 

III/1122 
3. Rekonštrukcia mosta M406, ev.č. 0519-003 cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany na ceste 

III/1122 
 

Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miest pre každého záujemcu samostatne za 
účelom získania  a overenia všetkých informácií, ktoré sú potrebné na prípravu a spracovanie 
ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. 
 
Je potrebné, aby zhotoviteľ zohľadnil pri príprave projektovej dokumentácie výsledky zrealizovaných 
diagnostík mosta, ktoré mu poskytne verejný obstarávateľ. 

 



 
 

2 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v celom rozsahu v zmysle platných noriem 
a vyhlášok a musí rešpektovať TP 019 „Dokumentácia stavieb ciest“. 
 
Je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v nasledovnom členení: 
 textová časť – technická správa 
 výkresová časť – prehľadný výkres existujúceho stavu, prehľadný výkres nového stavu, spodná 

stavba – tvar a výstuž nových častí spodnej stavby, nosná konštrukcia – tvary a výstuž, 
príslušenstvo mosta – odvodnenie, bezpečnostné zariadenia, mostné závery 

 dokladová časť (pozvánky, záznamy, vyjadrenia dotknutých organizácií, vyjadrenia správcov 
sietí,...) 

 rozpočet, výkaz výmer 
Rozpočet musí byť spracovaný tak, aby obsahoval všetky stavebné, remeselné a montážne práce 
a zodpovedal aktuálnej cenovej úrovni v čase spracovania projektovej dokumentácie. Položkovitý 
rozpočet a výkaz výmer musia byť v zmysle kódov rozpočtových cenníkov a musia obsahovať 
konkrétne výpočty množstiev (figúry) jednotlivých položiek (dĺžky, plochy, kubatúry, množstvá 
a pod.). 
 
Požadujeme dodanie tlačenej verzie projektovej dokumentácie v 6-ich vyhotoveniach 
a v elektronickej podobe vo formáte pdf, dwg, xls, doc, dgn na CD nosiči. 

 
7. NOMENKLATÚRA (CPV) 

Hlavný kód: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 
Dodatočný kód: 71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 

 
8. NUTS 

SK021 
 

9. KOMPLEXNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY 
Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti: 
Časť predmetu zákazky č.1 – Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach DRS na 
rekonštrukciu mosta M5931 cez potok v Horných Orešanoch  
Časť predmetu zákazky č.2 – Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach DRS na 
rekonštrukciu mosta M5130 cez potok Chvojnica za obcou Dubovce  
Časť predmetu zákazky č.3 – Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach DRS na 
rekonštrukciu mosta M406 cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany  
 
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti alebo na všetky tri časti predmetu zákazky. 

 
10. TERMÍN PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Termín plnenia pre časť predmetu zákazky č.1: do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 

Termín plnenia pre časť predmetu zákazky č.2: do  5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 

Termín plnenia pre časť predmetu zákazky č.3: do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy. 

 
11. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

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

 
12. PODMIENKY FINANCOVANIA 

Financované z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa bezhotovostným platobným 
stykom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému 
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.  
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13. ZMLUVA 
Výsledkom prieskumu trhu bude uzavretie zmluvy o dielo na každú časť predmetu zákazky 
samostatne. Návrhy zmlúv o dielo tvoria Prílohu č.4 tejto výzvy na predloženie ponuky.  
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť 
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora. (viď. § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o VO“)   

 
14. VYSVETĽOVANIE 

V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve a jej prílohách, môže 
záujemca  e-mailom požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie.  
Adresa kontaktnej osoby je  uvedená v bode 2 tejto výzvy).   
Požiadavku o vysvetlenie je možné doručiť najneskôr do posledného pracovného dňa, ktorý 
predchádza dňu uplynutia lehoty na predloženie ponuky uvedenej v tejto výzve resp. 
do 11.6.2021 do 10:00 hod.   

 
15. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Ponuky na každú časť predmetu zákazky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej celkovej 
ceny za príslušnú časť predmetu zákazky v EUR s DPH . 

 
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najnižšiu celkovú cenu 
v EUR s DPH za príslušnú časť predmetu zákazky a zároveň splní podmienky účasti, požiadavky 
stanovené verejným obstarávateľom na predmet zákazky a náležitosti ponuky. Ostatní uchádzači 
budú neúspešní. 

 
16. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa 
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) 
zákona o VO:  
 § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO - t. j. je oprávnený poskytovať služby, 

ktoré zodpovedajú predmetu zákazky  
 § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO - t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 
alebo obvyklého pobytu (verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky účasti overí na web. 
stránke Úradu pre verejné obstarávanie, v časti Vestník a registre, Register osôb so zákazom)  

 § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO – verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania 
uchádzača, ak konflikt záujmov podľa § 23 zákona o VO nemožno odstrániť inými 
účinnými opatreniami.  

 
17. CENA  A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

a) navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov; 

b) navrhovaná cena bude vyjadrená v mene EUR a zaokrúhlená s presnosťou na 2 desatinné 
miesta podľa matematických pravidiel; 

c) ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní 
v ponuke; 

d) uchádzač uvedie navrhovanú cenu vyjadrenú v mene EUR v Prílohe č.1 tejto výzvy ako cenu 
celkovú a nemennú, ktorá bude zahŕňať všetky náklady spojené s plnením celého predmetu 
zákazky 

 
18. ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV (OBSAH PONUKY) 

Uchádzač predloží: 
 Identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v zmysle 

Prílohy č. 1 tejto výzvy pre každú časť predmetu zákazky samostatne 
 Čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
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miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa  § 32 ods.1 písm. f) zákona o VO v zmysle 
Prílohy č. 2 tejto výzvy, 

 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov  v zmysle Prílohy č. 3 tejto výzvy pre 
každú časť predmetu zákazky samostatne,  

 Doplnený návrh zmluvy o dielo samostatne pre každú časť predmetu zákazky, na ktorú 
predkladá ponuku (Príloha č.4 tejto výzvy) so Zoznamom subdodávateľov (Príloha č.3 zmluvy 
o dielo), ak sú známi v rozsahu: názov subdodávateľa, IČO, podiel plnenia v požadovanej 
štruktúre, 

 Kópiu dokladu o výkone odbornej spôsobilosti vo výstavbe na základe autorizácie – 
autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier podľa zákona č. 138/1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, resp. iný relevantný 
doklad. Naskenovaná forma originálu vo formáte .pdf alebo úradne overená kópia bude 
obsahovať originál razítko a podpis autorizovanej osoby. 

 
19. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK 

do 14.6.2021 do 10:00  
 

20. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK 
do 31.7.2021 

 
21. MIESTO PREDKLADANIA PONÚK 

Uchádzač predloží ponuku  (naskenované dokumenty s podpisom oprávnenej osoby a odtlačkom 
pečiatky uchádzača) na mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 2 tejto výzvy. 

 
22. OSTATNÉ INFORMÁCIE 

Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku (neuzavrieť zmluvu), ak táto nebude 
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.  
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek 
finančného nároku na verejného obstarávateľa.  
Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah 
zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predloženie ponuky, obsahuje všetky 
náležitosti definované vo výzve na predloženie ponuky a bola predložená v lehote na predkladanie 
ponúk.  

 
23. DÁTUM VYHOTOVENIA VÝZVY 

28.5.2021 

 
24. PRÍLOHY VÝZVY 

Príloha č. 1: Identifikačné údaje uchádzača a návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – 
pre každú časť predmetu zákazky samostatne 
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní 
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov – pre každú časť predmetu 
zákazky samostatne 
Príloha č. 4: Návrhy zmlúv o dielo - pre každú časť predmetu zákazky samostatne 
 

 
 
 
 
 
 
 .................v.r.................... 
 Ing. Dalibor Trebichalský 
 riaditeľ 



  
 

 

PRÍLOHA Č. 1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA A NÁVRH NA 
PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK NA ČASŤ 
PREDMETU ZÁKAZKY Č. 1 

 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:  

Obchodné meno uchádzača   

Sídlo/miesto podnikania uchádzača   

IČO   

DIČ   

IČ DPH   

Zapísaný v   

Telefón   

E-mail   

Platiteľ DPH (ÁNO/NIE)   

 
NÁVRH KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:  

 

Predmet zákazky 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Celková cena za 
predmet zákazky v EUR 

bez DPH 
DPH 

Celková cena za 
predmet zákazky 

v EUR s DPH 

Zjednodušená projektová 
dokumentácia v náležitostiach 
DRS na rekonštrukciu mosta 
M5931 cez potok v Horných 
Orešanoch 

   

 
 

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

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

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  
 resp. v živnostenskom registri)  

 
 



  
 

 

PRÍLOHA Č. 1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA A NÁVRH NA 
PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK NA ČASŤ 
PREDMETU ZÁKAZKY Č. 2 

 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:  

Obchodné meno uchádzača   

Sídlo/miesto podnikania uchádzača   

IČO   

DIČ   

IČ DPH   

Zapísaný v   

Telefón   

E-mail   

Platiteľ DPH (ÁNO/NIE)   

 
NÁVRH KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:  

 

Predmet zákazky 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Celková cena za 
predmet zákazky v EUR 

bez DPH 
DPH 

Celková cena za 
predmet zákazky 

v EUR s DPH 

Zjednodušená projektová 
dokumentácia v náležitostiach 
DRS na rekonštrukciu mosta 
M5130 cez potok Chvojnica za 
obcou Dubovce  

   

 
 

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

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

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  
 resp. v živnostenskom registri)  

 



  
 

 

PRÍLOHA Č. 1  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA A NÁVRH NA 
PLNENIE KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK NA ČASŤ 
PREDMETU ZÁKAZKY Č. 3 

 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:  

Obchodné meno uchádzača   

Sídlo/miesto podnikania uchádzača   

IČO   

DIČ   

IČ DPH   

Zapísaný v   

Telefón   

E-mail   

Platiteľ DPH (ÁNO/NIE)   

 
NÁVRH KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK:  

 

Predmet zákazky 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Celková cena za 
predmet zákazky v EUR 

bez DPH 
DPH 

Celková cena za 
predmet zákazky 

v EUR s DPH 

Zjednodušená projektová 
dokumentácia v náležitostiach 
DRS na rekonštrukciu mosta 
M406 cez potok Chvojnica 
Popudinské Močidlany  

   

 
 

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

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

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  
 resp. v živnostenskom registri)  

 
 



  
 

 

PRÍLOHA Č. 2: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEULOŽENÍ ZÁKAZU ÚČASTI 
VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ  
  

  
  
  
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, nemám uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 
343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.   

  
  

Obchodné meno uchádzača     

Sídlo/miesto podnikania uchádzača     

Zastúpený    

IČO     

DIČ     

IČ DPH     

Zapísaný v     

  
  

  
  
  
  

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

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

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  
 resp. v živnostenskom registri)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

PRÍLOHA Č. 3: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU 
ZÁUJMOV  NA ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY Č.1 
  
Časť predmetu zákazky č.1: Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach DRS na 
rekonštrukciu mosta M5931 cez potok v Horných Orešanoch  
  
  
Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto vyhlasuje, že v súvislosti 
s uvedeným postupom zadávania zákazky:  
  

 nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá 
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť 
k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania,  

  
 neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,   

  
 bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 
v priebehu procesu verejného obstarávania,  

  
 poskytne verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 
pravdivé a úplné informácie.  

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

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

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  
 resp. v živnostenskom registri)  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

PRÍLOHA Č. 3: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU 
ZÁUJMOV  NA ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY Č. 2 
  
Časť predmetu zákazky č. 2: Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach DRS na 
rekonštrukciu mosta M5130 cez potok Chvojnica za obcou Dubovce  
  
  
Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto vyhlasuje, že v súvislosti 
s uvedeným postupom zadávania zákazky:  
  

 nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá 
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť 
k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania,  

  
 neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,   

  
 bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 
v priebehu procesu verejného obstarávania,  

  
 poskytne verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 
pravdivé a úplné informácie.  

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

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

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  
 resp. v živnostenskom registri)  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

PRÍLOHA Č. 3: ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU 
ZÁUJMOV  NA ČASŤ PREDMETU ZÁKAZKY Č.3 
  
Časť predmetu zákazky č. 3: Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach DRS na 
rekonštrukciu mosta M406 cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany  
  
  
Uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a sídla/miesta 
podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov) ........................ týmto vyhlasuje, že v súvislosti 
s uvedeným postupom zadávania zákazky:  
  

 nevyvíjal a nebude vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá 
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť 
k zvýhodneniu postavenia uchádzača v postupe tohto verejného obstarávania,  

  
 neposkytol a neposkytne akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe 
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo 
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,   

  
 bude bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je 
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek 
v priebehu procesu verejného obstarávania,  

  
 poskytne verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, 
pravdivé a úplné informácie.  

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

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

(v súlade so zápisom v obchodnom registri,  
 resp. v živnostenskom registri)  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

PRÍLOHA Č. 4:    
 

Zmluva o dielo  
Návrh 

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:     
Obchodné meno:  Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 
Sídlo:    Bulharská 39, 918 53 Trnava 
zastúpený:   Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:   SK62 8180 0000 0070 0049 1390  
IČO:   37847783 
DIČ:   2021777516 
Telefón:  033/5531287 
E-mail:   vo@spravaciest.sk 
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 
 

a      
  
Zhotoviteľ:    
Obchodné meno:            
Sídlo:                                                   
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu,  
zastúpený:            
Bankové spojenie:  
IBAN:                      
IČO:                              
DIČ:                               
IČ DPH:                         
Telefón:                          
E-mail  
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) uzatvárajú 
podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného 
obstarávania vyhláseného Objednávateľom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok. 

 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vypracovať a dodať pre Objednávateľa dielo, ktorým 
je „Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach dokumentácie pre realizáciu 
stavby na rekonštrukciu mosta M5931 cez potok v Horných Orešanoch“ (ďalej len „projektová 
dokumentácia“ alebo aj ako „dielo“ alebo aj ako „ plnenie“) v rozsahu a spôsobom dohodnutým v 
tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo cenu 
v zmysle tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene a na vlastnú 



  
 

 

zodpovednosť. 

3. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 
117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ. 

 

Článok II. 
Rozsah a obsah projektovej dokumentácie 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu 
v nasledujúcom členení: 

o  textová časť – technická správa 
o  výkresová časť – prehľadný výkres existujúceho stavu, prehľadný výkres nového stavu, 

spodná stavba - tvar a výstuž nových častí spodnej stavby, nosná konštrukcia – tvary 
a výstuž, príslušenstvo mosta – odvodnenie, bezpečnostné zariadenia, mostné závery 

o  dokladová časť (pozvánky, záznamy, vyjadrenia dotknutých organizácií, vyjadrenia 
správcov sietí,...) 

o  rozpočet, výkaz výmer 
v tlačenej forme v 6 vyhotoveniach a zároveň tiež v elektronickej podobe vo formáte pdf, dwg, xls, 
doc, dgn na CD nosiči. Spracovanie projektovej dokumentácie musí rešpektovať TP 019 
„Dokumentácia stavieb ciest“. 
 

2. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj riešenie organizácie dopravy počas výstavby. 

3. Zhotoviteľ je povinný prezrieť si miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím vypracovania 
projektovej dokumentácie a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné doklady 
a informácie, ktoré súvisia so spracovaním projektovej dokumentácie a Objednávateľ je povinný mu 
dostupné informácie poskytnúť. Rovnako je Zhotoviteľ povinný si pred spracovaním projektovej 
dokumentácie preveriť existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov. 

4. Projektová dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie 
požadovaných služieb v zmysle platných noriem a vyhlášok. 

5. Projektová dokumentácia sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude Objednávateľovi 
odovzdaná za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

6. Projektovú dokumentáciu Zhotoviteľ vypracuje aj v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
vzhľadom na skutočnosť, že realizácia stavby bude uskutočnená po výberovom konaní na 
Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné v projektovej dokumentácií uvádzať obchodné mená 
a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis 
ich parametrov. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu prevezme a zaplatí za 
jej vypracovanie dohodnutú cenu uvedenú v Článku V. tejto Zmluvy. 

 

Článok III. 
  Termín plnenia a spôsob odovzdania  plnenia  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne  vypracovať/vykonať dielo v rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy 
v súlade s touto Zmluvou, výzvou na predloženie ponuky a s jeho ponukou predloženou v rámci 
verejného obstarávania. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu v rozsahu definovanom 
v bode 1 Článku II. tejto Zmluvy v termíne do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré 
zabránia riadnemu a včasnému plneniu v dohodnutej lehote, táto lehota plnenia sa primerane predĺži 
o dobu trvania tejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť 
Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia. 

4. Plnenie v zmysle tejto Zmluvy je splnené riadnym vypracovaním a odovzdaním projektovej 



  
 

 

dokumentácie Objednávateľovi. 

5. Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie sa uskutoční na základe Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“) podpísaného oboma Zmluvnými stranami. Preberací 
protokol vyhotoví Zhotoviteľ v dvoch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje 
o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, obsahu plnenia, pričom Preberací protokol musí jasne preukázať, 
že odovzdaná projektová dokumentácia je zhotovená a dodaná v zmysle zmluvne dohodnutých 
podmienok. Jeden originál Preberacieho protokolu je určený pre Zhotoviteľa a jeden pre 
Objednávateľa. Preberacie konanie je ukončené dňom podpísania Preberacieho protokolu 
Objednávateľom a Zhotoviteľom. 

6. Preberací protokol za Zmluvné strany podpíšu zodpovedné osoby Zhotoviteľa a Objednávateľa 
uvedené v Článku IV. tejto Zmluvy. 

7. Preberací protokol bude podpísaný až po prekontrolovaní všetkých náležitostí odovzdanej 
projektovej dokumentácie. 

8. Na účely tejto Zmluvy sa deň podpísania Preberacieho protokolu obidvoma Zmluvnými stranami 
považuje deň odovzdania projektovej dokumentácie Objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia 
projektovej dokumentácie Objednávateľom od Zhotoviteľa. 

 

Článok IV. 
Zoznam zodpovedných osôb 

Zoznam osôb zodpovedných za zhotovenie projektovej dokumentácie a osôb Objednávateľa 
zodpovedných za poskytnutie súčinnosti pri zhotovovaní projektovej dokumentácie: 

Za Objednávateľa: (bude doplnené pri podpise Zmluvy) 

Za Zhotoviteľa: (bude doplnené pri podpise Zmluvy) 

 

Článok V. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie je určená na základe výsledkov verejného 
obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne:    

......... EUR s DPH (slovom: ...............................  ) 

 
Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie bez DPH: .................... EUR 

Sadzba DPH 20 % : ..................... .EUR 

2. Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie podľa tohto Článku je konečná a zahŕňa všetky 
náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. 

3. Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie bude uhradená po vyhotovení a odovzdaní diela 
v celom rozsahu podľa Článku III. tejto Zmluvy a Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať cenu za dielo 
dňom podpísania Preberacieho protokolu zodpovednými osobami. 

4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za zhotovenie projektovej dokumentácie na základe Preberacieho 
protokolu podpísaného zodpovednými osobami Zhotoviteľa a Objednávateľa uvedenými v Článku 
IV. tejto Zmluvy. Kópia preberacieho protokolu bude prílohou predloženej faktúry. 

5. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

6. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných 
a daňových dokladov. 

7. V prípade, že je faktúra nesprávna alebo neúplná, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez 
zaplatenia, a to najneskôr v deň jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa 
doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 



  
 

 

 
Článok VI. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení tejto Zmluvy bude postupovať s maximálnou odbornou 
starostlivosťou a pozornosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, ako aj príslušné technické normy vzťahujúce 
sa na plnenie. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, že bude mať 
vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a že bude bez vád. Zhotoviteľ tiež zaručuje úplnosť, kvalitu 
a komplexnosť diela pre požadovaný účel.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu Zmluvy poskytne Zhotoviteľovi na jeho 
žiadosť potrebnú súčinnosť, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov a 
nevyhnutných  podkladov potrebných na zhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s touto 
Zmluvou. 

4. Zhotoviteľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení Zmluvy a ktoré  
môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže 
bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa 
a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady a záruky 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je zhotovená podľa tejto Zmluvy a že po 
dobu stanovenú v odseku 3 tohto Článku Zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve 
a bude spôsobilá k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá aj 
za to, že dokumentácia je zhotovená tak, že na jej základe je možné realizovať predmetnú stavbu 
pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Za vady projektovej 
dokumentácie sa považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí 
projektovej dokumentácie, ktorá má za následok zmenu rozpočtu. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 
Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia počas realizácie 
stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných 
nákladov, čo spôsobí napríklad nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť 
projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo 
výkaze výmer a to až do dňa ukončenia stavebných prác na základe Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí stavebného diela. 

3. Záručná doba na projektovú dokumentáciu je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania 
Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a neplynie v čase odstraňovania vád zo strany 
Zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich 
použití trval. 

5. Pre prípad vady plnenia dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 
Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady plnenia. 

6. Prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne 
po zistení vady v písomnej forme (aj elektronickou formou – e-mail) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 5 
pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom a ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom 



  
 

 

na rozsah zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma Zmluvnými 
stranami. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 
porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne 
záväzných predpisov. 

8. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, neprevezme ho a spíše so Zhotoviteľom 
zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať 
dielo  bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

9. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni  v stanovenej lehote, má 
Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote 
vady diela je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady Zhotoviteľa. 

 

 

Článok VIII. 
Subdodávatelia 

1. Ak má Zhotoviteľ alebo 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. 1 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. 
Sankcie a zánik Zmluvy 

1. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá projektovú dokumentáciu v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, 
Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške  0,5 % z celkovej ceny projektovej 
dokumentácie vrátane DPH, a to za každý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.  

2. V prípade, že projektová dokumentácia bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 5% z celkovej zmluvnej ceny s DPH. 

3. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry v lehote splatnosti podľa Článku V. 
tejto zmluvy, Zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania vo výške v zmysle príslušných právnych 
predpisov z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania. 

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád  projektovej dokumentácie v zmysle 
Článku VII bod. 6 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania. 

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



  
 

 

6. V prípade vzájomných nárokov budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade s ustanoveniami § 
358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

7. V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 
(ďalej len "deň zániku Zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných 
strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku 
dňu zániku Zmluvy dohodou. 

8. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá 
svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju 
povinnosť porušila. 

9. Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom . Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje 
najmä  

a) neodstránenie vád projektovej dokumentácie v lehote určenej podľa  bodu 6 Článku VII. tejto 
Zmluvy, 

b) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie Zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov ktoré 
Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej 
starostlivosti, prípadne z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa 

c)  zhotovenie diela s vadami a/alebo po termíne plnenia, 

d) ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ/subdodávatelia nie sú zapísaní v Registri partnerov 
verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo zákona a tejto Zmluvy. 

10. Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do 
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že 
plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je vážne ohrozené. 

11. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť po 
márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej Zmluvnej strane na 
odstránenie konania v rozpore so Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov 
takéhoto konania. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 10 dní. 

12. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

Článok X. 
Vlastnícke právo k predmetu Zmluvy 

1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa dňom podpísania Preberacieho protokolu 
oboma Zmluvnými stranami podľa Článku III tejto Zmluvy. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že projektová dokumentácia sa zhotovuje za účelom realizácie 
diela „ Rekonštrukcia mosta M5931 cez potok v Horných Orešanoch“. Zhotoviteľ týmto udeľuje 
Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie projektovej dokumentácie v neobmedzenom rozsahu, 
najmä na vyhotovenie rozmnoženín projektovej dokumentácie, rozširovanie projektovej 
dokumentácie v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje 
bezodplatne na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy. 

 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých si po ich podpise dva ponechá Objednávateľ 
a dva Zhotoviteľ. 

2. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení 



  
 

 

pre prípad zodpovednosti za škody. V prípade, ak sa Zhotoviteľ nepreukáže platným poistením 
zodpovednosti za škody, Objednávateľ nie je povinný túto Zmluvu uzatvoriť.  

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy budú riešené formou písomných očíslovaných dodatkov, 
ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise obidvoch Zmluvných strán stanú neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy. 

4. Dodatky je možné uzatvoriť len v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5. Pre právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, 
ako aj v prípadoch sporných, sa Zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

6. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení.  

7. Obidve Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, že nebola dohodnutá 
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

 

Príloha  Zmluvy: 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania 

Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie o subdodávkach 

 
 

V Trnave, dňa V                            , dňa  
 
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
----------------------------------- --------------------------- 
Ing. Dalibor Trebichalský  
            riaditeľ  
Správa a údržba ciest TTSK  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

PRÍLOHA   Č. 1 ZMLUVY 

CENOVÁ PONUKA 

(návrh na plnenie kritéria predložený v rámci verejného obstarávania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

PRÍLOHA   Č. 2 ZMLUVY 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH 

 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky:  
„Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach DRS na rekonštrukciu mosta M5931 
cez potok v Horných Orešanoch“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Správa a údržba ciest 
Trnavského samosprávneho kraja so sídlom Bulharská 39, 918 53  Trnava: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 
  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

 

P. 
č. 

Obchodné meno a sídlo 
subdodávateľa 

IČO 

Údaje o osobe 
oprávnenej 

konať za 
subdodávateľa1  

% podiel na 
zákazke Predmet 

subdodávok 

1 
     

2 
     

3 
     

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1  V rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
 



  
 

 

Zmluva o dielo  
Návrh 

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:     
Obchodné meno:  Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 
Sídlo:    Bulharská 39, 918 53 Trnava 
zastúpený:   Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:   SK62 8180 0000 0070 0049 1390  
IČO:   37847783 
DIČ:   2021777516 
Telefón:  033/5531287 
E-mail:   vo@spravaciest.sk 
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 
 

a      
  
Zhotoviteľ:    
Obchodné meno:            
Sídlo:                                                   
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu,  
zastúpený:            
Bankové spojenie:  
IBAN:                      
IČO:                              
DIČ:                               
IČ DPH:                         
Telefón:                          
E-mail  
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) uzatvárajú 
podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného 
obstarávania vyhláseného Objednávateľom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok. 

 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vypracovať a dodať pre Objednávateľa dielo, ktorým 
je „Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach dokumentácie pre realizáciu 
stavby na rekonštrukciu mosta M5130 cez potok Chvojnica za obcou Dubovce“ (ďalej len 
„projektová dokumentácia“ alebo aj ako „dielo“ alebo aj ako „ plnenie“) v rozsahu a spôsobom 
dohodnutým v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas 
zhotovené dielo cenu v zmysle tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

3. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 



  
 

 

117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ. 

 

Článok II. 
Rozsah a obsah projektovej dokumentácie 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu 

v nasledujúcom členení: 
o  textová časť – technická správa 
o  výkresová časť – prehľadný výkres existujúceho stavu, prehľadný výkres nového stavu, 

spodná stavba - tvar a výstuž nových častí spodnej stavby, nosná konštrukcia – tvary 
a výstuž, príslušenstvo mosta – odvodnenie, bezpečnostné zariadenia, mostné závery 

o  dokladová časť (pozvánky, záznamy, vyjadrenia dotknutých organizácií, vyjadrenia 
správcov sietí,...) 

o  rozpočet, výkaz výmer 
v tlačenej forme v 6 vyhotoveniach a zároveň tiež v elektronickej podobe vo formáte pdf, dwg, xls, 
doc, dgn na CD nosiči. Spracovanie projektovej dokumentácie musí rešpektovať TP 019 
„Dokumentácia stavieb ciest“. 
 

2. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj riešenie organizácie dopravy počas výstavby. 

3. Zhotoviteľ je povinný prezrieť si miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím vypracovania 
projektovej dokumentácie a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné doklady 
a informácie, ktoré súvisia so spracovaním projektovej dokumentácie a Objednávateľ je povinný mu 
dostupné informácie poskytnúť. Rovnako je Zhotoviteľ povinný si pred spracovaním projektovej 
dokumentácie preveriť existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov. 

4. Projektová dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie 
požadovaných služieb v zmysle platných noriem a vyhlášok. 

5. Projektová dokumentácia sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude Objednávateľovi 
odovzdaná za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

6. Projektovú dokumentáciu Zhotoviteľ vypracuje aj v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
vzhľadom na skutočnosť, že realizácia stavby bude uskutočnená po výberovom konaní na 
Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné v projektovej dokumentácií uvádzať obchodné mená 
a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis 
ich parametrov. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu prevezme a zaplatí za 
jej vypracovanie dohodnutú cenu uvedenú v Článku V. tejto Zmluvy. 

 

Článok III. 
  Termín plnenia a spôsob odovzdania  plnenia  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vypracovať/vykonať dielo v rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy 
v súlade s touto Zmluvou, výzvou na predloženie ponuky a s jeho ponukou predloženou v rámci 
verejného obstarávania. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu v rozsahu definovanom 
v bode 1 Článku II. tejto Zmluvy v termíne do 5 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré 
zabránia riadnemu a včasnému plneniu v dohodnutej lehote, táto lehota plnenia sa primerane predĺži 
o dobu trvania tejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť 
Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia. 

4. Plnenie v zmysle tejto Zmluvy je splnené riadnym vypracovaním a odovzdaním projektovej 
dokumentácie Objednávateľovi. 



  
 

 

5. Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie sa uskutoční na základe Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“) podpísaného oboma Zmluvnými stranami. Preberací 
protokol vyhotoví Zhotoviteľ v dvoch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje 
o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, obsahu plnenia, pričom Preberací protokol musí jasne preukázať, 
že odovzdaná projektová dokumentácia je zhotovená a dodaná v zmysle zmluvne dohodnutých 
podmienok. Jeden originál Preberacieho protokolu je určený pre Zhotoviteľa a jeden pre 
Objednávateľa. Preberacie konanie je ukončené dňom podpísania Preberacieho protokolu 
Objednávateľom a Zhotoviteľom. 

6. Preberací protokol za Zmluvné strany podpíšu zodpovedné osoby Zhotoviteľa a Objednávateľa 
uvedené v Článku IV. tejto Zmluvy. 

7. Preberací protokol bude podpísaný až po prekontrolovaní všetkých náležitostí odovzdanej 
projektovej dokumentácie. 

8. Na účely tejto Zmluvy sa deň podpísania Preberacieho protokolu obidvoma Zmluvnými stranami 
považuje deň odovzdania projektovej dokumentácie Objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia 
projektovej dokumentácie Objednávateľom od Zhotoviteľa. 

 

Článok IV. 
Zoznam zodpovedných osôb 

Zoznam osôb zodpovedných za zhotovenie projektovej dokumentácie a osôb Objednávateľa 
zodpovedných za poskytnutie súčinnosti pri zhotovovaní projektovej dokumentácie: 

Za Objednávateľa: (bude doplnené pri podpise Zmluvy) 

Za Zhotoviteľa: (bude doplnené pri podpise Zmluvy) 

 

Článok V. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie je určená na základe výsledkov verejného 
obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne:    

......... EUR s DPH (slovom: ...............................  ) 

 
Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie bez DPH: .................... EUR 

Sadzba DPH 20 % : ..................... .EUR 

2. Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie podľa tohto Článku je konečná a zahŕňa všetky 
náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. 

3. Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie bude uhradená po vyhotovení a odovzdaní diela 
v celom rozsahu podľa Článku III. tejto Zmluvy a Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať cenu za dielo 
dňom podpísania Preberacieho protokolu zodpovednými osobami. 

4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za zhotovenie projektovej dokumentácie na základe Preberacieho 
protokolu podpísaného zodpovednými osobami Zhotoviteľa a Objednávateľa uvedenými v Článku 
IV. tejto Zmluvy. Kópia preberacieho protokolu bude prílohou predloženej faktúry. 

5. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

6. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných 
a daňových dokladov. 

7. V prípade, že je faktúra nesprávna alebo neúplná, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez 
zaplatenia, a to najneskôr v deň jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa 
doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 



  
 

 

Článok VI. 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení tejto Zmluvy bude postupovať s maximálnou odbornou 
starostlivosťou a pozornosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, ako aj príslušné technické normy vzťahujúce 
sa na plnenie. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, že bude mať 
vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a že bude bez vád. Zhotoviteľ tiež zaručuje úplnosť, kvalitu 
a komplexnosť diela pre požadovaný účel.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu Zmluvy poskytne Zhotoviteľovi na jeho 
žiadosť potrebnú súčinnosť, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov a 
nevyhnutných  podkladov potrebných na zhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s touto 
Zmluvou. 

4. Zhotoviteľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení Zmluvy a ktoré  
môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže 
bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa 
a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady a záruky 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je zhotovená podľa tejto Zmluvy a že po 
dobu stanovenú v odseku 3 tohto Článku Zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve 
a bude spôsobilá k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá aj 
za to, že dokumentácia je zhotovená tak, že na jej základe je možné realizovať predmetnú stavbu 
pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Za vady projektovej 
dokumentácie sa považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí 
projektovej dokumentácie, ktorá má za následok zmenu rozpočtu. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 
Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia počas realizácie 
stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných 
nákladov, čo spôsobí napríklad nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť 
projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo 
výkaze výmer a to až do dňa ukončenia stavebných prác na základe Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí stavebného diela. 

3. Záručná doba na projektovú dokumentáciu je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania 
Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a neplynie v čase odstraňovania vád zo strany 
Zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich 
použití trval. 

5. Pre prípad vady plnenia dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 
Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady plnenia. 

6. Prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne 
po zistení vady v písomnej forme (aj elektronickou formou – e-mail) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 5 
pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom a ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom 
na rozsah zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma Zmluvnými 



  
 

 

stranami. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 
porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne 
záväzných predpisov. 

8. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, neprevezme ho a spíše so Zhotoviteľom 
zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať 
dielo  bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

9. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni  v stanovenej lehote, má 
Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote 
vady diela je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady Zhotoviteľa. 

 

Článok VIII. 
Subdodávatelia 

1. Ak má Zhotoviteľ alebo 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. 1 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. 
Sankcie a zánik Zmluvy 

1. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá projektovú dokumentáciu v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, 
Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške  0,5 % z celkovej ceny projektovej 
dokumentácie vrátane DPH, a to za každý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.  

2. V prípade, že projektová dokumentácia bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 5% z celkovej zmluvnej ceny s DPH. 

3. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry v lehote splatnosti podľa Článku V. 
tejto zmluvy, Zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania vo výške v zmysle príslušných právnych 
predpisov z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania. 

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád  projektovej dokumentácie v zmysle 
Článku VII bod. 6 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania. 

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

6. V prípade vzájomných nárokov budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade s ustanoveniami § 
358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

7. V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 



  
 

 

(ďalej len "deň zániku Zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných 
strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku 
dňu zániku Zmluvy dohodou. 

8. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá 
svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju 
povinnosť porušila. 

9. Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom . Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje 
najmä  

a) neodstránenie vád projektovej dokumentácie v lehote určenej podľa  bodu 6 Článku VII. tejto 
Zmluvy, 

b) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie Zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov, 
ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej 
starostlivosti, prípadne z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa 

c)  zhotovenie diela s vadami a/alebo po termíne plnenia, 

d) ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ/subdodávatelia nie sú zapísaní v Registri partnerov 
verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo zákona a tejto Zmluvy. 

10. Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do 
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že 
plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je vážne ohrozené. 

11. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť po 
márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej Zmluvnej strane na 
odstránenie konania v rozpore so Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov 
takéhoto konania. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 10 dní. 

12. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

Článok X. 
Vlastnícke právo k predmetu Zmluvy 

1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa dňom podpísania Preberacieho protokolu 
oboma Zmluvnými stranami podľa Článku III tejto Zmluvy. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že projektová dokumentácia sa zhotovuje za účelom realizácie 
diela „ Rekonštrukcia mosta M5130 cez potok Chvojnica za obcou Dubovce“. Zhotoviteľ týmto 
udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie projektovej dokumentácie v neobmedzenom 
rozsahu, najmä na vyhotovenie rozmnoženín projektovej dokumentácie, rozširovanie projektovej 
dokumentácie v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje 
bezodplatne na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy. 

 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých si po ich podpise dva ponechá Objednávateľ 
a dva Zhotoviteľ. 

2. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení 
pre prípad zodpovednosti za škody. V prípade, ak sa Zhotoviteľ nepreukáže platným poistením 
zodpovednosti za škody, Objednávateľ nie je povinný túto Zmluvu uzatvoriť.  

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy budú riešené formou písomných očíslovaných dodatkov, 



  
 

 

ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise obidvoch Zmluvných strán stanú neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy. 

4. Dodatky je možné uzatvoriť len v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5. Pre právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, 
ako aj v prípadoch sporných, sa Zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

6. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení.  

7. Obidve Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, že nebola dohodnutá 
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

 

Príloha  Zmluvy: 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania 

Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie o subdodávkach 

 
 

V Trnave, dňa V                            , dňa  
 
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
----------------------------------- --------------------------- 
Ing. Dalibor Trebichalský  
            riaditeľ  
Správa a údržba ciest TTSK  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PRÍLOHA   Č. 1 ZMLUVY 

 

CENOVÁ PONUKA 

(návrh na plnenie kritéria predložený v rámci verejného obstarávania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PRÍLOHA   Č. 2 ZMLUVY 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH 

 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky:  
„Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach DRS na rekonštrukciu mosta M5130, 
ev.č. 0519-006 cez potok Chvojnica za obcou Dubovce na ceste III/1122“, vyhlásenej verejným 
obstarávateľom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja so sídlom Bulharská 39, 
918 53  Trnava: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 
  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

 

P. 
č. 

Obchodné meno a sídlo 
subdodávateľa 

IČO 

Údaje o osobe 
oprávnenej 

konať za 
subdodávateľa1  

% podiel na 
zákazke Predmet 

subdodávok 

1 
     

2 
     

3 
     

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  V rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
 



  
 

 

Zmluva o dielo  
Návrh 

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:     
Obchodné meno:  Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 
Sídlo:    Bulharská 39, 918 53 Trnava 
zastúpený:   Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:   SK62 8180 0000 0070 0049 1390  
IČO:   37847783 
DIČ:   2021777516 
Telefón:  033/5531287 
E-mail:   vo@spravaciest.sk 
(ďalej aj len ako „Objednávateľ“) 
 

a      
  
Zhotoviteľ:    
Obchodné meno:            
Sídlo:                                                   
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu,  
zastúpený:            
Bankové spojenie:  
IBAN:                      
IČO:                              
DIČ:                               
IČ DPH:                         
Telefón:                          
E-mail  
(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“) uzatvárajú 
podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného 
obstarávania vyhláseného Objednávateľom v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“) túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok. 

 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vypracovať a dodať pre Objednávateľa dielo, ktorým 
je „Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach dokumentácie pre realizáciu 
stavby na rekonštrukciu mosta M406 cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany“  (ďalej len 
„projektová dokumentácia“ alebo aj ako „dielo“ alebo aj ako „ plnenie“) v rozsahu a spôsobom 
dohodnutým v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas 
zhotovené dielo cenu v zmysle tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

3. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa § 



  
 

 

117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorého úspešným uchádzačom sa stal Zhotoviteľ. 

 

Článok II. 
Rozsah a obsah projektovej dokumentácie 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu 

v nasledujúcom členení: 
o  textová časť – technická správa 
o  výkresová časť – prehľadný výkres existujúceho stavu, prehľadný výkres nového stavu, 

spodná stavba - tvar a výstuž nových častí spodnej stavby, nosná konštrukcia – tvary 
a výstuž, príslušenstvo mosta – odvodnenie, bezpečnostné zariadenia, mostné závery 

o  dokladová časť (pozvánky, záznamy, vyjadrenia dotknutých organizácií, vyjadrenia 
správcov sietí,...) 

o  rozpočet, výkaz výmer 
v tlačenej forme v 6 vyhotoveniach a zároveň tiež v elektronickej podobe vo formáte pdf, dwg, xls, 
doc, dgn na CD nosiči. Spracovanie projektovej dokumentácie musí rešpektovať TP 019 
„Dokumentácia stavieb ciest“. 
 

2. Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj riešenie organizácie dopravy počas výstavby. 

3. Zhotoviteľ je povinný prezrieť si miesto, kde sa má stavba realizovať ešte pred začatím vypracovania 
projektovej dokumentácie a za týmto účelom si od Objednávateľa vyžiadať všetky potrebné doklady 
a informácie, ktoré súvisia so spracovaním projektovej dokumentácie a Objednávateľ je povinný mu 
dostupné informácie poskytnúť. Rovnako je Zhotoviteľ povinný si pred spracovaním projektovej 
dokumentácie preveriť existenciu podzemných inžinierskych sietí u ich správcov. 

4. Projektová dokumentácia bude vypracovaná a overená osobou odborne spôsobilou pre vykonanie 
požadovaných služieb v zmysle platných noriem a vyhlášok. 

5. Projektová dokumentácia sa považuje za ucelenú časť plnenia, ktorá bude Objednávateľovi 
odovzdaná za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

6. Projektovú dokumentáciu Zhotoviteľ vypracuje aj v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 
vzhľadom na skutočnosť, že realizácia stavby bude uskutočnená po výberovom konaní na 
Zhotoviteľa diela, čo znamená, že nie je možné v projektovej dokumentácií uvádzať obchodné mená 
a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétny výrobok či výrobcu, ale iba presný opis 
ich parametrov. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vypracovanú projektovú dokumentáciu prevezme a zaplatí za 
jej vypracovanie dohodnutú cenu uvedenú v Článku V. tejto Zmluvy. 

 

Článok III. 
  Termín plnenia a spôsob odovzdania  plnenia  

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne  vypracovať/vykonať dielo v rozsahu podľa Článku I. tejto Zmluvy 
v súlade s touto Zmluvou, výzvou na predloženie ponuky a s jeho ponukou predloženou v rámci 
verejného obstarávania. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá projektovú dokumentáciu v rozsahu definovanom 
v bode 1 Článku II. tejto Zmluvy v termíne do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vplyvom vis major dôjde k vzniku okolností, ktoré 
zabránia riadnemu a včasnému plneniu v dohodnutej lehote, táto lehota plnenia sa primerane predĺži 
o dobu trvania tejto prekážky. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť 
Objednávateľovi vznik tejto okolnosti, majúcej vplyv na predĺženie lehoty plnenia. 

4. Plnenie v zmysle tejto Zmluvy je splnené riadnym vypracovaním a odovzdaním projektovej 
dokumentácie Objednávateľovi. 



  
 

 

5. Odovzdanie a prevzatie projektovej dokumentácie sa uskutoční na základe Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí (ďalej len „Preberací protokol“) podpísaného oboma Zmluvnými stranami. Preberací 
protokol vyhotoví Zhotoviteľ v dvoch origináloch a bude minimálne obsahovať údaje 
o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, obsahu plnenia, pričom Preberací protokol musí jasne preukázať, 
že odovzdaná projektová dokumentácia je zhotovená a dodaná v zmysle zmluvne dohodnutých 
podmienok. Jeden originál Preberacieho protokolu je určený pre Zhotoviteľa a jeden pre 
Objednávateľa. Preberacie konanie je ukončené dňom podpísania Preberacieho protokolu 
Objednávateľom a Zhotoviteľom. 

6. Preberací protokol za Zmluvné strany podpíšu zodpovedné osoby Zhotoviteľa a Objednávateľa 
uvedené v Článku IV. tejto Zmluvy. 

7. Preberací protokol bude podpísaný až po prekontrolovaní všetkých náležitostí odovzdanej 
projektovej dokumentácie. 

8. Na účely tejto Zmluvy sa deň podpísania Preberacieho protokolu obidvoma Zmluvnými stranami 
považuje deň odovzdania projektovej dokumentácie Objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia 
projektovej dokumentácie Objednávateľom od Zhotoviteľa. 

 

Článok IV. 
Zoznam zodpovedných osôb 

Zoznam osôb zodpovedných za zhotovenie projektovej dokumentácie a osôb Objednávateľa 
zodpovedných za poskytnutie súčinnosti pri zhotovovaní projektovej dokumentácie: 

Za Objednávateľa: (bude doplnené pri podpise Zmluvy) 

Za Zhotoviteľa: (bude doplnené pri podpise Zmluvy) 

 

Článok V. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie je určená na základe výsledkov verejného 
obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to nasledovne:    

......... EUR s DPH (slovom: ...............................  ) 

 
Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie bez DPH: .................... EUR 

Sadzba DPH 20 % : ..................... .EUR 

2. Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie podľa tohto Článku je konečná a zahŕňa všetky 
náklady, ktoré Zhotoviteľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. 

3. Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie bude uhradená po vyhotovení a odovzdaní diela 
v celom rozsahu podľa Článku III. tejto Zmluvy a Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať cenu za dielo 
dňom podpísania Preberacieho protokolu zodpovednými osobami. 

4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za zhotovenie projektovej dokumentácie na základe Preberacieho 
protokolu podpísaného zodpovednými osobami Zhotoviteľa a Objednávateľa uvedenými v Článku 
IV. tejto Zmluvy. Kópia preberacieho protokolu bude prílohou predloženej faktúry. 

5. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 

6. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných 
a daňových dokladov. 

7. V prípade, že je faktúra nesprávna alebo neúplná, je Objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť bez 
zaplatenia, a to najneskôr v deň jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa 
doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 



  
 

 

 
Článok VI. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení tejto Zmluvy bude postupovať s maximálnou odbornou 
starostlivosťou a pozornosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, ako aj príslušné technické normy vzťahujúce 
sa na plnenie. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že  dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve, že bude mať 
vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a že bude bez vád. Zhotoviteľ tiež zaručuje úplnosť, kvalitu 
a komplexnosť diela pre požadovaný účel.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu Zmluvy poskytne Zhotoviteľovi na jeho 
žiadosť potrebnú súčinnosť, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov a 
nevyhnutných  podkladov potrebných na zhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s touto 
Zmluvou. 

4. Zhotoviteľ  je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení Zmluvy a ktoré  
môžu mať vplyv na zmenu pokynov Objednávateľa. Od pokynov Objednávateľa sa Zhotoviteľ môže 
bez predchádzajúceho súhlasu odchýliť len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa 
a ak Zhotoviteľ nemôže včas dostať jeho súhlas. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí splnenie svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 

 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady a záruky 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je zhotovená podľa tejto Zmluvy a že po 
dobu stanovenú v odseku 3 tohto Článku Zmluvy bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve 
a bude spôsobilá k použitiu na dohodnutý účel. V rámci tejto zodpovednosti Zhotoviteľ zodpovedá aj 
za to, že dokumentácia je zhotovená tak, že na jej základe je možné realizovať predmetnú stavbu 
pri dodržaní rozpočtu, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie. Za vady projektovej 
dokumentácie sa považuje každá zmena výkazu výmer zrealizovaná po odovzdaní a prevzatí 
projektovej dokumentácie, ktorá má za následok zmenu rozpočtu. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 
Objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinností a nedodržaním platných noriem. Ide napr. o vady, ktoré sa prejavia počas realizácie 
stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných 
nákladov, čo spôsobí napríklad nesúlad výkresovej dokumentácie a výkazu výmer, neúplnosť 
projektovej dokumentácie – vynechanie projektovej práce alebo materiálu v rozpočte, resp. vo 
výkaze výmer a to až do dňa ukončenia stavebných prác na základe Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí stavebného diela. 

3. Záručná doba na projektovú dokumentáciu je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa podpísania 
Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami a neplynie v čase odstraňovania vád zo strany 
Zhotoviteľa. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
Objednávateľa, ak Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nesprávnosť alebo nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa a ten na ich 
použití trval. 

5. Pre prípad vady plnenia dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 
Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady plnenia. 

6. Prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne 
po zistení vady v písomnej forme (aj elektronickou formou – e-mail) u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje po uplatnení reklamácie Objednávateľa reklamovanú vadu odstrániť v lehote do 5 
pracovných dní od jej uplatnenia Objednávateľom a ak nedôjde k dohode o inom termíne vzhľadom 



  
 

 

na rozsah zistenej vady. K reklamácii sa zhotoví písomný zápis potvrdený oboma Zmluvnými 
stranami. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 
porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo v dôsledku porušenia všeobecne 
záväzných predpisov. 

8. Ak pri preberaní diela Objednávateľ zistí, že dielo má vady, neprevezme ho a spíše so Zhotoviteľom 
zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať 
dielo  bezodkladne po odstránení zistených vád, najneskôr v termíne určenom v zápise. 

9. V prípade, že vady diela nemožno odstrániť alebo ich Zhotoviteľ neodstráni  v stanovenej lehote, má 
Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni v stanovenej lehote 
vady diela je Objednávateľ tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady Zhotoviteľa. 

 

 

Článok VIII. 
Subdodávatelia 

1. Ak má Zhotoviteľ alebo 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. 1 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. 
Sankcie a zánik Zmluvy 

1. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá projektovú dokumentáciu v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, 
Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške  0,5 % z celkovej ceny projektovej 
dokumentácie vrátane DPH, a to za každý deň omeškania až do jeho prevzatia Objednávateľom.  

2. V prípade, že projektová dokumentácia bude mať vady, je Objednávateľ oprávnený požadovať od 
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu až do výšky 5% z celkovej zmluvnej ceny s DPH. 

3. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry v lehote splatnosti podľa Článku V. 
tejto zmluvy, Zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania vo výške v zmysle príslušných právnych 
predpisov z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania. 

4. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád  projektovej dokumentácie v zmysle 
Článku VII bod. 6 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania. 

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



  
 

 

6. V prípade vzájomných nárokov budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade s ustanoveniami § 
358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

7. V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode 
(ďalej len "deň zániku Zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných 
strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku 
dňu zániku Zmluvy dohodou. 

8. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá 
svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju 
povinnosť porušila. 

9. Objednávateľ je oprávnený okamžite písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom . Za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje 
najmä  

a) neodstránenie vád projektovej dokumentácie v lehote určenej podľa  bodu 6 Článku VII. tejto 
Zmluvy, 

b) ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví plnenie Zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov ktoré 
Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaložení náležitej 
starostlivosti, prípadne z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa 

c)  zhotovenie diela s vadami a/alebo po termíne plnenia, 

d) ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ/subdodávatelia nie sú zapísaní v Registri partnerov 
verejného sektora, ak im takáto povinnosť vyplýva zo zákona a tejto Zmluvy. 

10. Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ vstúpil do 
likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že 
plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je vážne ohrozené. 

11. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy odstúpiť po 
márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej Zmluvnej strane na 
odstránenie konania v rozpore so Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi, ako aj následkov 
takéhoto konania. Ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 10 dní. 

12. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho 
vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

Článok X. 
Vlastnícke právo k predmetu Zmluvy 

1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa dňom podpísania Preberacieho protokolu 
oboma Zmluvnými stranami podľa Článku III tejto Zmluvy. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že projektová dokumentácia sa zhotovuje za účelom realizácie 
diela „ Rekonštrukcia mosta M406 cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany“. Zhotoviteľ týmto 
udeľuje Objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie projektovej dokumentácie v neobmedzenom 
rozsahu, najmä na vyhotovenie rozmnoženín projektovej dokumentácie, rozširovanie projektovej 
dokumentácie v rámci realizácie projektu, príp. jeho ďalšie spracovanie. Tento súhlas sa udeľuje 
bezodplatne na neobmedzený čas a trvá aj po ukončení platnosti tejto Zmluvy. 

 

Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých si po ich podpise dva ponechá Objednávateľ 
a dva Zhotoviteľ. 

2. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy preukáže Objednávateľovi, že má uzatvorenú zmluvu o poistení 



  
 

 

pre prípad zodpovednosti za škody. V prípade, ak sa Zhotoviteľ nepreukáže platným poistením 
zodpovednosti za škody, Objednávateľ nie je povinný túto Zmluvu uzatvoriť.  

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto Zmluvy budú riešené formou písomných očíslovaných dodatkov, 
ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise obidvoch Zmluvných strán stanú neoddeliteľnou 
súčasťou Zmluvy. 

4. Dodatky je možné uzatvoriť len v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

5. Pre právne vzťahy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, 
ako aj v prípadoch sporných, sa Zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

6. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení. Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po jej zverejnení.  

7. Obidve Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto Zmluvy, že nebola dohodnutá 
v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  

 

Príloha  Zmluvy: 
Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania 

Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie o subdodávkach 

 
 

V Trnave, dňa V                            , dňa  
 
Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
----------------------------------- --------------------------- 
Ing. Dalibor Trebichalský  
            riaditeľ  
Správa a údržba ciest TTSK  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

PRÍLOHA   Č. 1 ZMLUVY 

 

CENOVÁ PONUKA 

(návrh na plnenie kritéria predložený v rámci verejného obstarávania) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 

PRÍLOHA   Č. 2 ZMLUVY 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVKACH 

 

 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

Obchodné meno 

Adresa spoločnosti 

IČO 

 
Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky:  
„Zjednodušená projektová dokumentácia v náležitostiach DRS na rekonštrukciu mosta M406, 
cez potok Chvojnica Popudinské Močidlany“, vyhlásenej verejným obstarávateľom Správa a 
údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja so sídlom Bulharská 39, 918 53  Trnava: 

  sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 
  sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

 

P. 
č. 

Obchodné meno a sídlo 
subdodávateľa 

IČO 

Údaje o osobe 
oprávnenej 

konať za 
subdodávateľa1  

% podiel na 
zákazke Predmet 

subdodávok 

1 
     

2 
     

3 
     

 

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

meno a priezvisko, funkcia 

podpis1 

 
 
 
 

 
 

  
 
 

 
 

 

 
1  V rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
 


