
OBEC PODOLIE 
adresa sídla:   Obec Podolie, č. 566, 916 22 Podolie 

okres Nové Mesto nad Váhom 

 

Výzva na predkladanie ponúk 
 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Obchodné meno: Obec Podolie 

Sídlo: obecný úrad, Podolie 566, 916 22 Podolie 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Rastislav Bobocký 

IČO: 00 311 928 

DIČ: 2021079896 

Mobil: +421 907727583 

e-mail: starosta@podolie.sk 

webové sídlo: www.podolie.sk 

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či 

poplatkov  na internetovej adrese (URL):  

www.podolie.sk 

 

3. Názov predmetu zákazky: 

Vybudovanie detského ihriska v obci Podolie 

 

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie: 

Predmetom zákazky je dodanie a montáž herných prvkov na vybudovanie detského ihriska 

v miestnej časti Podolie- Kopanice. Detské ihrisko bude pozostávať zo šiestich herných 

prvkov, ktoré sú podrobne popísané v prílohe č. 1 tejto výzvy. Taktiež do predmetu zákazky 

patrí aj montáž, doprava a osadenie herných prvkov. 

 

CPV: 

45236210-5  Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská, 

37535200-9 Zariadenie ihrísk  

37535210-2 Ihriskové hojdačky  

37535230-8 Ihriskové kolotoče  

37535220-5 Ihriskové zariadenia na šplhanie  

37535240-1 Ihriskové šmýkačky  

37535250-4 Ihriskové vahadlové hojdačky 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 

8 650,66 € 

 

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH 

 

7. Dĺžka trvania zákazky: 

60 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

 

8. Podmienky účasti: 

Doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce a dodávať tovary 

uvedené v predmete tohto verejného obstarávania 

 

mailto:starosta@podolie.sk
http://www.podolie.sk/
http://www.podolie.sk/


OBEC PODOLIE 
adresa sídla:   Obec Podolie, č. 566, 916 22 Podolie 

okres Nové Mesto nad Váhom 

 

 

9. Lehota na predkladanie ponúk: 

16.09.2019 13:00 

 

 

10. Termín otvárania ponúk: 

16.09.2019 14:00 

 

11. Spôsob predloženia cenovej ponuky: 

Zaslať originál poštou (heslo na obálke : „Vybudovanie detského ihriska v obci Podolie“ na 

adresu: Obecný úrad Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie, alebo oskenovaný dokument 

mailom na mailovú adresu starosta@podolie.sk. Dokumenty môžete zaheslovať a heslo 

poslať v deň otvárania ponúk. Otváranie ponúk je verejné. 

 

12. Obsah ponuky: 
Predložená ponuka bude obsahovať Návrh na plnenie kritérií vyplnená, potvrdená štatutárom 

hospodárskeho subjektu (Príloha č. 2 tejto výzvy). 

V tomto cenovom návrhu hospodársky subjekt potvrdzuje, že v prípade úspešnosti SÚHLASÍ 

SO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI. Návrh Zmluvy o dielo je súčasťou tejto výzvy. 

 

Ďalej ponuka bude obsahovať vyplnené čestné prehlásenie o neuložení zákazu vo verejnom 

obstarávaní (viď. Príloha tejto výzvy). Čestné vyhlásenie o zápise v registri partnerov 

verejného sektora ak je relevantné. A tiež bude obsahovať popis a vizualizáciu ponúkaných 

herných prvkov. 

 

13. Zdroj finančných prostriedkov: 

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Úradu vlády SR- rezerva premiéra a z 

rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného 

styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Verejný 

obstarávateľ zálohu neposkytuje. V súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej 

elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme zhotoviteľ zašle faktúru 

v elektronickej podobe. 

 

 

14. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk: 

 Popis a charakteristika herných prvkov 

 Návrh na plnenie kritérií 

 Zmluva o dielo 

 Čestné vyhlásenie o zápise v registri partnerov verejného sektora (ak je relevantné) 

 Čestné vyhlásenie uchádzača o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 
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Príloha č. 1 

 

Typ herného prvku Hodnota / charakteristika Minimálne 

rozmery 

Oceľová hojdačka – hniezdo 

Zariadenie je určené pre všetky 

verejné priestranstvá pre deti vo 

veku 3 - 12 rokov.  

Mat. zloženie: Konštrukcia z 

ocele galvanizovanej a 

popráškovanej  PE náterom 

odolnému  voči UV žiareniu.  

Oceľový rám hniezda vypletený 

polypropylénovým lanom. 

Odolné nerezové reťaze a 

nerezový spojovací materiál. 

 

185 x 279 x 

214 cm 

 

Bezpečnostn

á plocha: 750 

x 235 cm 

 

HIC: 100cm 

 

Šmýkačka s lezeckými prvkami 

Plošina so šmýkačkou vhodne 

skombinovaná s lezeckými 

prvkami tyč na lezenie, rebrík, 

lanová lezecká stena a hrazda. 

Zábrana s edukačnou tabuľou 

planéty. 

Mat. zloženie: Konštrukcia z 

ocele galvanizovanej a 

popráškovanej  PE náterom 

odolnému voči UV žiareniu, 

vodovzdorné HLP protišmykové 

dosky, UV stabilné HDPE, HPL 

plasty  (steny šmýkačky, zábrany  

a pod),  nerezový plech 

šmýkačky, nerezová podporná 

konštrukcia a spojovací materiál. 

Trvácne PP laná s oceľovými 

jadrami a polyamidové doplnky.   

 

249 x 322 x 

266 cm 

 

Bezpečnostn

á plocha: 549 

x 672 cm 

 

HIC: 150cm 

Lanová pyramída 2,5m 

Zariadenie je určené pre všetky 

verejné priestranstvá pre deti vo 

veku 4 - 12 rokov. 

Mat. zloženie: Hlavná 

konštrukcia z ocele 

galvanizovanej a popráškovanej  

PE náterom odolnému  voči UV 

žiareniu, polypropylénové laná 

16mm hrubé s oceľovým jadrom, 

vysoko odolné spoje a ukončenia 

z trvácnej hliníkovej zliatiny, 

polyamidové doplnky, napínací 

systém pyramídy umožňujúci 

356 x 356 x 

250 cm 

 

Bezpečnostn

á plocha: 656 

x 656 cm 

 

HIC: 99cm 



OBEC PODOLIE 
adresa sídla:   Obec Podolie, č. 566, 916 22 Podolie 

okres Nové Mesto nad Váhom 

 

periodické utiahnutie siete zo 

žiarovo pozinkovanej ocele, 

ukončenie stĺpu krytkou z EPDM 

gumy, nerezový spojovací 

materiál. 

 

Nerezový kolotoč so sedením 

Kolotoč so sedením je vzrobený z 

nerezovej konštrukcie a odolných 

plastov voči UV žiareniu. Je 

vhodný aj na verejné detské 

ihriská               s vyššou 

frekvenciou užívateľov. Podesta 

je s protišmykovou úpravou. 

Mat. zloženie: Hlavná 

konštrukcia z nerezovej ocele, 

13mm hrubá protišmyková a UV 

stabilná  HPL platňa,   15mm 

hrubé HDPE plasty, stredový 

stĺpik z ocele galvanizovanej a 

popráškovanej  PE náterom 

odolnému  voči UV žiareniu,  

hliníkové spojky a svorky 

popráškované  PE náterom 

odolnému  voči UV žiareniu, 

nerezový spojovací materiál.    

 

150 x 150 x 

70 cm 

 

Bezpečnostn

á plocha: 550 

x 550 cm 

 

HIC: 70cm 

 

Pružinová hojdačka – Koník 

Zariadenie je určené pre všetky 

verejné priestranstvá pre deti vo 

veku 1 - 12 rokov. 

Mat. zloženie: Hlavná 

konštrukcia, pružina a uchytenie 

pružiny z ocele galvanizovanej a 

popráškovanej  PE náterom 

odolnému  voči UV žiareniu, 

vysoko kvalitný trojvrstvový 

HDPE (15mm) a HPL, odolný 

voči vlhku a UV žiareniu, 

polyamidové rúčky, nerezový 

spojovací materiál. 

 

27 x 96 x 83 

cm 

 

Bezpečnostn

á plocha: 227 

x 296 cm 

 

HIC: 50cm 

Oceľová prevažovacia hojdačka 

Zariadenie je určené pre všetky 

verejné priestranstvá pre deti vo 

veku 3 - 12 rokov. 

Mat. zloženie: Konštrukcia z 

ocele galvanizovanej a 

popráškovanej  PE náterom 

odolnému  voči UV žiareniu. 

HDPE odolné plasty, nerezový 

291 x 37 x 

114 cm 

 

Bezpečnostn

á plocha: 491 

x 237 cm 

 

HIC: 98cm 
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spojovací materiál, EPDM huby 

(dorazy).   

 

Montáž a osadenie hracích prvkov 
Cena montáže a osadenia hracích 

prvkov je vrátane prác a použitia 

potrebného materiálu. 
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Príloha č. 2 

 

 

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk 
 

 

Vybudovanie detského ihriska v obci Podolie 

 

 

Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača: 

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

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

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

Tel., fax., e-mail.: ......................................................................................................................... 

Adresa internetovej stránky uchádzača: ....................................................................................... 

 

Celková cena eur bez DPH  

Hodnato 20% DPH v eur  

Celková cena tovarov a služieb 

v eur vrátane DPH 

 

 

 

 

 

 

 

V ................................... dňa ..................................... 

 

 

 

 

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

Odtlačok pečiatky a 

   podpis štatutárneho zástupcu 

 

 

 

 



OBEC PODOLIE 
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Zmluva o dielo č. 3/2019 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany:  

Objednávateľ:  

Obec Podolie, č. 566 Podolie 916 22 Podolie, SR 

    zastúpená starostom obce PaedDr. Rastislavom Bobockým 

              IČO:  00 311 928, DIČ: 2021079896, neplátca DPH 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

                       Číslo účtu.: SK90 7500 0000 0040 2444 2872 

       IBAN SK06 5600 0000 0058 0613 8001 

tel.: +421 907 727 583 

E-mail: starosta@podolie.sk  

Internetová stránka: www.podolie.sk  

(ďalej ako „objednávateľ“) 

a  

Zhotoviteľ: 

 

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Štatutárny zástupca:  

Bankové spojenie:  

Telefón:  

e-mail:  

zapísaný: 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 uzatvárajú v podľa ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto zmluvu o dielo (ďalej len 

„zmluva“): 

 

 

Čl. I.  

Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu podmienok výberového konania a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve o dielo ( ďalej len „zmluva“ ) pre objednávateľa zhotoví a 

objednávateľovi odovzdá dielo, uvedené v bode 2 a objednávateľ sa zaväzuje prevziať 

dielo a zaplatiť zaň odmenu v súlade s podmienkami tejto zmluvy.  

mailto:starosta@podolie.sk
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2. Dielom je „Detské ihrisko v obci Podolie“ (ďalej len „dielo“) v rozsahu podľa nasledujúcej 

špecifikácie : dodanie a montáž nasledujúcich 6 hracích prvkov: 

 Šmýkačka s lezeckými prvkami 
Plošina so šmýkačkou vhodne skombinovaná s lezeckými prvkami tyč na lezenie, rebrík, 

lanová lezecká stena a hrazda. Zábrana s edukačnou tabuľou planéty. Mat. zloženie: 

Konštrukcia z ocele galvanizovanej a popráškovanej  PE náterom odolnému voči UV 

žiareniu, vodovzdorné HLP protišmykové dosky, UV stabilné HDPE, HPL plasty  (steny 

šmýkačky, zábrany  a pod),  nerezový plech šmýkačky, nerezová podporná konštrukcia a 

spojovací materiál. Trvácne PP laná s oceľovými jadrami a polyamidové doplnky. 

 Oceľová hojdačka – hniezdo 
Mat. zloženie: Konštrukcia z ocele galvanizovanej a popráškovanej  PE náterom odolnému  

voči UV žiareniu.  Oceľový rám hniezda vypletený polypropylénovým lanom. Odolné 

nerezové reťaze a nerezový spojovací materiál. 

 Lanová pyramída 2,5m 
Zariadenie je určené pre všetky verejné priestranstvá pre deti vo veku 4 - 12 rokov. Mat. 

zloženie: Hlavná konštrukcia z ocele galvanizovanej a popráškovanej  PE náterom odolnému  

voči UV žiareniu, polypropylénové laná 16mm hrubé s oceľovým jadrom, vysoko odolné 

spoje a ukončenia z trvácnej hliníkovej zliatiny, polyamidové doplnky, napínací systém 

pyramídy umožňujúci periodické utiahnutie siete zo žiarovo pozinkovanej ocele, ukončenie 

stĺpu krytkou z EPDM gumy, nerezový spojovací materiál. 

 Nerezový kolotoč so sedením 
Kolotoč so sedením je vzrobený z nerezovej konštrukcie a odolných plastov voči UV 

žiareniu. Je vhodný aj na verejné detské ihriská s vyššou frekvenciou užívateľov. Podesta je s 

protišmykovou úpravou. Mat. zloženie: Hlavná konštrukcia z nerezovej ocele, 13mm hrubá 

protišmyková a UV stabilná  HPL platňa,   15mm hrubé HDPE plasty, stredový stĺpik z ocele 

galvanizovanej a popráškovanej  PE náterom odolnému  voči UV žiareniu,  hliníkové spojky 

a svorky popráškované  PE náterom odolnému  voči UV žiareniu, nerezový spojovací 

materiál. 

 Pružinová hojdačka – Koník 
Zariadenie je určené pre všetky verejné priestranstvá pre deti vo veku 1 - 12 rokov. Mat. 

zloženie: Hlavná konštrukcia, pružina a uchytenie pružiny z ocele galvanizovanej a 

popráškovanej  PE náterom odolnému  voči UV žiareniu, vysoko kvalitný trojvrstvový HDPE 

(15mm) a HPL, odolný voči vlhku a UV žiareniu, polyamidové rúčky, nerezový spojovací 

materiál. 

 Oceľová prevažovacia hojdačka 
Zariadenie je určené pre všetky verejné priestranstvá pre deti vo veku 3 - 12 rokov. Mat. 

zloženie: Konštrukcia z ocele galvanizovanej a popráškovanej  PE náterom odolnému  voči 

UV žiareniu. HDPE odolné plasty, nerezový spojovací materiál, EPDM huby (dorazy). 
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3. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, pričom 

bude dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Všetky prvky musia 

spĺňať normu STN EN 1176 Zariadenia a povrchy detských ihrísk.  

 

4. Dielo sa považuje za vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v 

súlade s príslušnými ustanoveniami tejto zmluvy. Odovzdaním diela sa rozumie osobné 

prevzatie diela objednávateľom, pričom zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní diela 

bude spísaný odovzdávací protokol v dvoch vyhotoveniach, ktorý bude podpísaný 

oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Súčasťou odovzdávacieho protokolu 

bude príručka pre prevádzkovateľov a majiteľov.  

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v 

nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní 

doplňujúcich údajov, spresnení podkladov. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi 

najneskoršie do 5 dní od jeho vyžiadania, okrem prípadov, v ktorých vyhotovenie nie je 

priamo v kompetencii objednávateľa. V osobitných prípadoch je možné obojstranne 

dohodnúť individuálny termín plnenia spolupôsobenia.  

 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri 

dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby a v súlade s 

platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, 

ako aj bezpečnostnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a 

odovzdané objednávateľovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez vád.  

 

Čl. II.  

Dodacie podmienky 

 

1. Termín realizácie: do 8 týždňov od účinnosti zmluvy.  

 

2. V prípade nepriaznivého počasia, vonkajších teplôt, ktoré sú v rozpore s technologickými 

postupmi realizácie prác, je v odôvodnenom prípade možné po vzájomnej písomnej dohode 

objednávateľa a zhotoviteľa upraviť konečný termín ukončenia prác.  

 

 

 

Čl. III.  

Spôsob vykonania diela 

 

1. Odovzdanie staveniska:  

 

a. Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 3 dní po 

podpise zmluvy o dielo a zhotoviteľ sa zaväzuje v tejto lehote stavenisko prevziať. Túto 

skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku a osobitným 

protokolom. 

  

b. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné 

porušenie tejto zmluvy.  
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c. Stavebnými prácami nesmú byť dotknuté podzemné a ani nadzemné inžinierske siete. V 

prípade činností nad (pod) jestvujúcimi inžinierskymi sieťami je potrebné riadiť sa 

vyjadreniami dotknutých správcov sietí.  

2. Práva, povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa: 

1. Odovzdá zhotoviteľovi písomne požiadavky objednávateľa v jednom vyhotovení. 

2. Je oprávnený sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného 

denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadrovať do 3 – och pracovných dní odkedy 

sa o nich dozvie, inak sa má za to, že so záznamom súhlasí.  

3. Je oprávnený kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole 

zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil 

vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že 

zhotoviteľ v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku nevyhovie týmto 

požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.  

4. Je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác stavby i dodržiavanie všeobecných 

pravidiel bezpečnosti práce. Záznam z kontrolných a pracovných porád za účasti 

poverených zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa, je povinný vypracovať objednávateľ 

prostredníctvom technického dozoru stavby.  

5. Objednávateľ zabezpečí písomné odovzdania staveniska, poskytne informácie o 

existujúcich podzemných sietí a príslušné povolenia.  

3. Povinnosti zhotoviteľa:  

1. Je povinný viesť prostredníctvom stavbyvedúceho stavebný denník, do ktorého bude 

zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu 

ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom 

stavebných podnikateľov Slovenska a v zákone č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších 

predpisov a predkladať stavebný denník technickému dozoru objednávateľa denne.  

2. Je povinný dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom počas zhotovovania diela a 

týkajúce sa diela.  

3. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 

upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov daných mu 

objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej spôsobilosti a využití svojich vedomostí.  

4. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb 

v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, pričom 

vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osôb v okolí 

staveniska.  
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5. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu 

zdravia.  

6. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela plne rešpektovať všeobecné technické 

požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce 

a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky slovenské technické 

normy, vyhlášky a predpisy, ktoré sa týkajú predmetného diela.  

7. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje ako aj ďalšie pracovné 

pomôcky potrebné na realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude 

udržovať všestranný poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpečí 

koordináciu svojich poddodávateľov.  

8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky 

dotknuté vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je zhotoviteľ 

povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou).  

 

Čl. IV.  

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na diele 

 

1. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na 

objednávateľa dňom prevzatia diela objednávateľom, vrátane sprievodných dokladov v 

mieste riadneho a včasného plnenia zhotoviteľom, t.j. odovzdaním diela a všetkých 

dokladov objednávateľovi v dohodnutom mieste.  

 

2. Ak objednávateľ bezdôvodne neprevezme dielo, ktoré bolo riadne a včas dodané do miesta 

plnenia, toto sa vyznačí v zápisnici s preberacieho konania a od tohto momentu prechádza 

nebezpečenstvo škody k dielu na objednávateľa. Objednávateľ je povinný uhradiť všetky 

náklady spojené s neprevzatím diela.  

 

Čl. V. 

Sprievodné doklady 

 

1. Súčasne s dodávkou diela budú objednávateľovi, podľa charakteru dodávaného diela, 

v mieste plnenia odovzdané nasledujúce sprievodné doklady: 

 

a) dodací list,  

b) faktúra s potrebnými prílohami, 

c) záručný list,  

d) protokol o odovzdaní diela do užívania,  

e) návody a inštrukcie na montáž, opravy a údržbu a použitie tam, kde to charakter diela 

vyžaduje,  

f) platný certifikát o schválení typu alebo prehlásenie o zhode so schváleným typom na 

dodávané výrobky v zmysle § 13 zákona č. 264/1999 Z. z. v platnom znení a s ním 

súvisiacich príslušných právnych predpisov (v prípade, že ide o určené výrobky).  
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Čl. VI. 

Platobné podmienky – ceny a fakturácia 

1. Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článku II tejto zmluvy je 

stanovená dohodou v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení 

neskorších predpisov. Cena za vypracovanie diela je konečná. Úprava ceny môže nastať iba 

pri rozšírení resp. zmenšení rozsahu predmetu zákazky, po obojstrannom odsúhlasení 

oboch zmluvných strán dodatkom k zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zákazky 

zrealizuje v požadovanej kvalite a dohodnutej cene.  

a./ cena bez DPH  

b./ DPH (20%):  

c./ cena spolu s DPH:  

 

2. Úhrada ceny diela bude realizovaná objednávateľom na základe vystavenej faktúry podľa 

ods. 1) tohto článku, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi a to za tovar a práce (dielo) 

skutočne dodané a vykonané. 

 

3. Zhotoviteľ je oprávnený faktúry vyhotoviť a objednávateľovi doručiť najskôr v deň 

nasledujúci po dni protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.  

 

4. Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.  

V súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom 

ekonomickom systéme zhotoviteľ zašle faktúru v elektronickej podobe na e-mail 

cagalova@podolie.sk.  

 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, objednávateľ je oprávnený ju 

vráti zhotoviteľovi na zmenu, doplnenie alebo opravu (ďalej len „oprava faktúry“), pričom 

objednávateľovi neplynie lehota splatnosti, až do doručenia opravenej faktúry.  

 

6. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.  

 

7. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov 

podľa zmluvy o dielo vrátane dopravných nákladov. 

  

 

 

 

 

Čl. VII.  

Sankcie 
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1. V prípade nedodania plnenia v čase dohodnutom v článku III. ods. 1) tejto zmluvy má 

objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň 

omeškania s odovzdaním plnenia.  

 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za plnenie podľa článku VII ods. 3 

tejto zmluvy zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 

čiastky za každý deň omeškania.  

 

3. Ak bude zhotoviteľ meškať s odstránením vád v dohodnutom termíne, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s 

odstránením vád. Ak zhotoviteľ odmietne odstrániť vadu, je objednávateľ oprávnený toto 

odstránenie vady zadať inému odborne spôsobilému podnikateľskému subjektu na náklady 

zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a na náhradu 

škody.  

 

4. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody, 

vrátane škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.  

 

Čl. VIII. 

Zodpovednosť za vady a záručná lehota 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude 

dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a 

písomnými dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa 

podkladov a požiadaviek objednávateľa.  

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a odovzdané objednávateľovi podľa 

ustanovení tejto zmluvy a bez vád.  

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného 

odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia 

predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej 

forme potvrdenej oprávnenou osobou.  

 

4. Zjavnými vadami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú vady, ktoré môžu byť podľa svojej 

povahy zistené okamžite pri prevzatí diela vnútornou kontrolou v mieste dodania. Zjavné 

vady oznámi objednávateľ písomne zhotoviteľovi najneskôr do 3 dní po prevzatí diela. Na 

neskôr uplatnenú zjavnú vadu sa neprihliada.  

 

5. Ostatné vady je objednávateľ povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi do 14 dní odo dňa 

kedy sa o nich dozvedel s uvedením vady.  

 

6. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 24 mesiacov. Záručná lehota 

začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, 

kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Ďalej 60 

mesiacov na nerezové časti prvkov, 36 galvanizované oceľové a plastové prvky, 24 

drevené časti. 
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Čl. IX.  

Rôzne 

 

1. Dielo sa bude realizovať na pozemku v obci Podolie, časť Kopanice.  

 

2. Objednávateľ je povinný sa pri manipulácii a používaní riadiť inštrukciami uvedenými v 

sprievodných dokladoch, najmä v návode na použitie. 

 

3. Objednávateľ je povinný si dielo pred prevzatím prezrieť s náležitou odbornou 

starostlivosťou.  

 

4. Objednávateľ pri prevzatí diela písomne potvrdí prevzatie dokumentov potrebných k 

riadnemu užívaniu diela, ktoré mu odovzdá zhotoviteľ.  

 

 

Čl. X. 

Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Podstatné porušenie zmluvy má za následok, že oprávnená strana môže od zmluvy odstúpiť 

postupom podľa § 345 a nasl. Obchodného zákonníka.  

 

2. Zmluvné strany za podstatné porušenie zmluvy s ohľadom na ods. 1) tohto článku považujú 

najmä: 

– ak objednávateľ neposkytnutím dohodnutého spolupôsobenia ani v dodatočnej primeranej 

lehote zmarí zhotoviteľovi možnosť vykonania diela, 

– ak zhotoviteľ bude meškať s ukončením diela o viac ako 15 dní od dohodnutého termínu 

ukončenia diela, 

– ak zhotoviteľ nenastúpi na realizáciu diela v súlade s článkom III. ods. 1) tejto zmluvy ani 

po uplynutí 5 dňovej dodatočnej lehoty, 

– ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo vadne, v rozpore s dohodnutými alebo určenými 

podmienkami.  

3. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.  

 

Čl. XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Akékoľvek zmeny alebo dodatky k zmluve možno urobiť len písomnou formou a po 

vzájomnom súhlase zmluvných strán.  

 

2. Ostatné právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v znení platnom v čase jej podpísania účastníkmi. 
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3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že bola 

uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a 

zrozumiteľne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok.  

 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť jej 

zverejnením v zmysle platných predpisov .  

 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach. Každá zo zmluvných strán dostane po 

podpise Zmluvy dve (2) vyhotovenia.  

 

 

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

 

 

…………………………………                                 ..........………………………………..  

      Za objednávateľa:       Za zhotoviteľa: 

PaedDr. Rastislav Bobocký            konateľ 

        starosta obce  
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Verejný obstarávateľ: 

Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie  

Názov predmetu zákazky: 

“Vybudovanie detského ihriska v obci Podolie” 

 

 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 

o zápise v registri partnerov verejného sektora 

( ak je relevantné) 

 

 

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s názvom predmetu: “Detské ihrisko 

v obci Podolie” nespĺňam podmienky na zápis v registri partnerov verejného sektora. 

 

 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača:   .......................................... 

 

Názov spoločnosti: ................................................................................................... 

 

Miesto podnikania:  .................................................................................................. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  …................................................................................ 

                                                                    pečiatka a  podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Verejný obstarávateľ:  

Obec Podolie, Podolie 566, 916 22 Podolie  

Názov predmetu zákazky: 

“Vybudovanie detského ihriska v obci Podolie” 

 

ČESTNÉ  VYHLÁSENIE 

uchádzača o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní 

 

 

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. (účinný od 1.1.2019) 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

 

 

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s názvom predmetu: “Zberný dvor 

Podolie – vybudovanie stavebných objektov” nemám uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 

miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

 

 

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača:   .......................................... 

 

Názov spoločnosti: ................................................................................................... 

 

Miesto podnikania:  .................................................................................................. 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

    

             

                                                             …................................................................................ 

                                                             pečiatka a  podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 

 


