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Časť I.
Všeobecné informácie

1  Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto   IČO: 00 603 317
Sídlo organizácie: Junácka 1, 832 91 Bratislava
Telefón:  02/49253250 Fax: 02/44258840  E-mail: vo.matovic@banm.sk

2 Predmet obstarávania

Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v Mestskej časti   Bratislava – Nové Mesto
Hlavný predmet obstarávania: CPV 34992200-9, 34928000-8, 34928470-3

Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania  tvorí časť B.1 Opis predmetu obstarávania.

3 Komplexnosť dodávky
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

4 Zdroj finančných prostriedkov
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

5 Typ verejnej zmluvy
5.1 Zmluva o dielo
5.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na uskutočnenie prác tvorí časť ,  B.1 Opis
predmetu obstarávania,  B.2   Určenie ceny a  B.3 Obchodné podmienky uskutočnenia prác.
5.3  Verejný obstarávateľ neuzavrie 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.

6 Miesto a termín dodávky predmetu zákazky
6.1 Miesto uskutočnenia prác: Mestská časť  Bratislava – Nové mesto

Požadovaný termín uskutočnenia prác: podľa zmluvy

7 Oprávnení uchádzači
7.1 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie sa

verejnej súťaže nesmie zúčastniť.

7.2 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 7.1, bude táto ponuka z verejnej súťaže
vylúčená.

8   Predloženie ponuky
8.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť:

8.1.1 doklady a dokumenty požadované v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a podľa týchto
Súťažných podkladov.
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8.1.2 Uchádzač predloží v rámci ponuky aj jej kópiu v elektronickej forme na dátovom nosiči, ktorý
                   bude prílohou ponuky v časti „Kritériá“ (CD ROM, DVD a pod.) v pdf formáte v zmysle pokynov,
                   ktoré sú uvedené na http://crdvo.uvo.gov.sk/, z dôvodu povinnosti verejného obstarávateľa
                   vkladať dokumenty do centrálneho registra dokumentov verejného obstarávania v súlade
                   ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Ponuka predložená v .pdf formáte musí byť
                   totožná s ponukou predloženou v listinnej podobe, pri zohľadnení príslušných ustanovení zákona
                   č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (treba vymazať, resp.
                   začierniť číslo bankového účtu, rodné číslo, telefonický kontakt, e-mail, podpis). Výkaz výmer
                   musí byť vyhotovený a priložený aj vo formáte .xls.

8.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo poštovou zásielkou na
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 22.1  a v lehote na predkladanie ponúk podľa
bodu 22.2.

8.3 V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je podľa bodu 22.2
rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.

8.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom na adrese uvedenej v bode 22.1 verejný obstarávateľ vydá
uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.

9  Variantné riešenie
9.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
9.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia

a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

10  Platnosť ponuky

10.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do: 30.9.2017
10.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov proti činnosti verejného obstarávateľa sa uchádzačom

oznámi predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.

11 Náklady na ponuku
11.1 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
11.2  Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 22.1 a predložené

v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti a po
uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 10 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako
súčasť dokumentácie o verejnej súťaži.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie

12  Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi

12.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi verejným
obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude uskutočňovať písomnou
formou.

12.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len „elektronické
prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa doručia aj v písomnej
forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie elektronickými prostriedkami, pri dodržaní
zákonom stanovených lehôt.

12.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a informácie
doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma.
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13  Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

13.1    V prípade potreby objasniť Súťažné podklady môže ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich
vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese: JUDr. Jaroslav Matovič,  Miestny úrad, Mestská
časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava , tel. 02/49253250, e-mail:
vo.matovic@banm.sk

13.2 Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie Súťažných podkladov, predloženú zo strany
ktoréhokoľvek uchádzača podľa bodu 13.1, sa oznámi do piatich pracovných dní od doručenia
požiadavky všetkým uchádzačom, ktorí si prevzali Súťažné podklady.

   13.3 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie Súťažných podkladov sa považuje
požiadavka doručená v písomnej forme najneskôr do šiestich dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk.

14  Obhliadka
    Obhliadka nie je potrebná.

Časť III.
Príprava ponuky

15  Jazyk ponuky
15.1   Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku, alebo

českom jazyku.
15.2   Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť

doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnej súťaži v pôvodnom jazyku
a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka. To sa netýka dokladov
predložených v ponuke uchádzača, ktoré sú vyhotovené v českom jazyku. V prípade zistenia
rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom  jazyku.

16 Obsah ponuky
             Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

     16.1   Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu
na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a
uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom "Ostatné"

16.2   Osobitne oddelená uzavretá časť s označením "Ostatné" musí obsahovať:

- vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých údajov uvedených v ponuke,
   -  Opis predmetu obstarávania,

          -  Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. Verejný obstarávateľ požaduje originál (alebo
             overenú kópiu) nie starší ako 3 mesiace,

   -  jedenkrát podpísanú zmluvu bez uvedenia cien,
   -  vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami súťaže.
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    16.3 Osobitne oddelená uzavretá časť s označením " Kritériá " musí obsahovať:

- návrh na plnenie kritérií:  B.2 Určenie ceny.
-  nacenený položkový  rozpočet
- kópiu kompletnej  ponuky uchádzača v elektronickej forme na dátovom nosiči, podľa bodu

8.1.2

17 Splnenie podmienok účasti uchádzačov

         Podmienky účasti uchádzačov budú vyhodnocované  podľa časti A.2 Podmienky účasti
         uchádzačov

18 Zábezpeka
    Zábezpeka sa nevyžaduje.

19  Mena a ceny uvádzané v ponuke
19.1    Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  Zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisov.
.
19.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.

19.3   Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:

19.3.1 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
19.3.2 sadzba DPH a výška DPH,
19.3.3 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

19.4 ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na túto skutočnosť,
že nie je platcom  DPH, upozorní.

20 Vyhotovenie ponuky
20.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača,

perom s nezmazateľným atramentom a pod.

20.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie ponúk  a v
týchto Súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené
kópie týchto dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
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Časť IV.
Predkladanie ponúk

21 Označenie obalov ponúk

21.1 Obal ponuky  musí byť uzatvorený a v súlade s bodom 16  týchto súťažných podkladov musí
obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na
vyhodnotenie ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť
ponuky, označenú slovom "Ostatné“

21.2   Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

21.2.1 adresu vyhlasovateľa súťaže uvedenú v bode 22.1,

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

21.2.3 označenie „verejná súťaž - neotvárať“,

21.2.4 označenie heslom: verejná súťaž  „Realizácia vodorovného a zvislého dopravného
                                                                   značenia v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“

22 Miesto a lehota na predkladanie ponúk
22.1 Názov: Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto

S í d l o
Obec (mesto): Bratislava  PSČ: 832 91
Ulica: Junácka   Číslo: 1
Poschodie: prízemie,   Číslo miestnosti: podateľňa

     22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie  - 16.3.2017 o 11:00 hod
  22.3  Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 22.2 sa vráti
          uchádzačovi neotvorená.

23  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
23.1   Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty

na predkladanie ponúk podľa bodu 22.1.

23.2   Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne
uchádzačom alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adresu verejného obstarávateľa
podľa bodu 22.1 a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.1  a na
adresu podľa bodu 22.1.
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Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk

24  Otváranie obálok s ponukami
24.1 Termín a miesto otvárania ponúk s označením "  Kritériá  " oznámi verejný obstarávateľ všetkým

uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola
vylúčená.

24.2 Na otváraní ponúk s označením " Kritériá "  sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači,  ktorí
predložili ponuky podľa bodu 22.1 a 22.2. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač
zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie.

24.3 Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača  (právnická
osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

24.4 Na otváraní ponúk s označením " Kritériá "  za účasti uchádzačov podľa bodov 24.1 až 24.3 sa
všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia názvy alebo obchodné mená,  adresy alebo
sídla všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť
číslicou, určených  verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.

24.5 Všetkým oprávneným uchádzačom , ktorí predložili ponuky podľa bodu 22.1 a 22.2, bude zaslaná do
5 dní zápisnica z otvárania ponúk s uvedením zoznamu uchádzačov a ich návrhov na plnenie
jednotlivých kritérií určených verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk.

25 Dôvernosť procesu verejného obstarávania
25.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk

a odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné
osoby verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže
poskytnúť alebo zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.

25.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené, okrem údajov podľa
bodu 24.4.

26 Preskúmanie ponúk
26.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:

26.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 16,

26.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným  vo výzve na predkladanie ponúk  a
v týchto Súťažných podkladoch.

26.2     Platnou ponukou je ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom vo výzve na
predkladanie ponúk  a v týchto Súťažných podkladoch. Ostatné ponuky uchádzačov budú z verejnej
súťaže vylúčené.

26.3   Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

26.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom
verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
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27 Vysvetľovanie ponúk
27.1  Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť vyzývaný

a ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Za zmenu
ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

27.2 Uchádzač môže byť požiadaný o odôvodnenie návrhu ceny v prípade, ak bude ponuka obsahovať
neobvykle nízku cenu.

27.3  Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:

27.3.1 ak komisia neuzná odôvodnenie návrhu ceny, ktoré nie je v súlade s požiadavkou verejného
obstarávateľa :

a) nedoručí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky podľa odseku 2 zákona o verejnom
obstarávaní v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia
neurčí dlhšiu lehotu,
b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 2 zákona o verejnom
obstarávaní  ,
c) nedoručí písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote podľa odseku  3 zákona
o verejnom obstarávaní,
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého
odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo
e) predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s
požiadavkou zákona o verejnom obstarávaní.

27.4  Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.

a) dôvodov vyplývajúcich najmä z nesúladu predloženej ponuky s technickými špecifikáciami,
výkonnostnými požiadavkami a funkčnými požiadavkami na predmet zákazky určenými verejným
obstarávateľom a obstarávateľom,.
b) dôvodov vyplývajúcich z nesúladu predloženej ponuky s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu
utajovaných skutočností alebo požiadavkami na bezpečnosť dodávok určenými verejným
obstarávateľom a obstarávateľom, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti,
c) lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa zákona o verejnom obstarávaní.

28 Mena na vyhodnotenie ponúk
28.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách.

29  Hodnotenie ponúk
29.1 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené zo  súťaže, budú vyhodnocované len podľa kritérií na

hodnotenie ponúk uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a spôsobom určeným v časti A.3
Kritériá na hodnotenie ponúk a  pravidlá ich uplatnenia.

Časť VI.
Prijatie zmluvy

30 Oznámenie o úspešnosti ponúk
30.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude doručená informácia

o výsledku vyhodnotenia ponúk.

31  Prijatie zmluvy

   31.1Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma. Neúspešným
uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. V tomto oznámení verejný obstarávateľ uvedie dôvody, pre
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ktoré ich ponuka nebola prijatá. V oznámení uvedie aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu
o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky a lehotu v ktorej môže byť podaná námietka podľa

§ 170 zákona o verejnom obstarávaní.
   31.2  Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

31.3 Verejný obstarávateľ  si vyhradzuje právo zrušiť predmetný postup verejného obstarávania, ak
        nastanú okolnosti podľa § 57  zákona  o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých
        zákonov.
31.4 V prípade, že úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ bude postupovať v
súlade s § 56 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní

   31.5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
           s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných
           konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ktorí sú verejnému obstarávateľovi
           známi v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri
           konečných užívateľov   výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.

32.   Subdodávatelia

32.1 V prípade ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom
Subdodávateľa, doplní  subdodávateľov do článku VIII zmluvy o dielo, údaje  subdodávateľov ktorí sa
budú podieľať na realizácií predmetu plnenia, s uvedením podielu plnenia každého subdodávateľa
z celkovej ceny  plnenia, údajov o osobe oprávnenej konať za Subdodávateľa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, podielu, ktorým sa budú podieľať na realizácií
predmetu plnenia.

32.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich
Subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,

b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú
časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké
podmienky, ako pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.

32.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 32.2 písm. c) vyššie
a aktualizovaným znením Prílohy č. 5 musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 pracovné
dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú
splnené podmienky uvedené v bode 32.2 vyššie.
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A.2 PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti vo verejnej súťaži:

1 Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní

Osobné postavenie
Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce. Verejný obstarávateľ požaduje originál (alebo
overenú kópiu) nie starší ako 3 mesiace.
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A.3 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA

1   Kritériami výberu najvhodnejšej ponuky je :

1.1  cena za dodanie predmetu obstarávania.

2     Víťazom verejnej súťaže sa stáva uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu s DPH.
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B.1  OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Stručný opis predmetu zákazky: Realizácia dodávky, montáže a demontáže zvislého dopravného značenia,
dopravných zariadení a príslušenstva dopravných zariadení a  vodorovného dopravného značenia na
miestnych komunikáciách  III. a IV. triedy vrátane inžinierskych objektov (mostné objekty, parkovacie
plochy, podjazdy, nadjazdy, a podobne)  na území mestskej časti Bratislava – Nové mesto.

Číselný kód pre Dodávka, montáž a demontáž zvislého dopravného značenia, dopravných
zariadení a príslušenstva dopravných zariadení zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: Hlavný slovník: 4533290-8 - Inštalácia dopravných značiek
Doplňujúce predmety: Hlavný slovník: 45233292-2 - Inštalácia bezpečnostného zariadenia
                                     Hlavný slovník: 45111300-1 – Demontážne práce
                                     Hlavný slovník: 45255400-3 – Montážne práce

Číselný kód pre Realizáciu vodorovného dopravného značenia .

Hlavný slovník : 45 233 221 – 4 natieračské práce povrchu vozoviek, 45 233 270 – 2 natieračské práce
parkovacích plôch

Rozdelenie predmetu zákazky:  Neumožňuje sa.  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie.

Navrhujeme uzavretie zmluvy na obdobie dvoch rokov, resp. do vyčerpania finančného limitu.

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Druh postupu – verejná súťaž – podlimitná zákazka.

Predmet zákazky zvislého dopravného značenia:
Realizácia – Dodávka, montáž a demontáž zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a
príslušenstva  dopravných  zariadení  na   miestnych  komunikácií  III.  a  IV.  triedy  na  území  mestskej  časti
Bratislava – Nové mesto.

Opis predmetu zákazky: Dodávka, montáž a demontáž zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení
a príslušenstva dopravných zariadení na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy, vrátane inžinierskych
objektov (mostné objekty, parkovacie plochy, podjazdy, nadjazdy, a pod.) na území mestskej časti Bratislava
– Nové Mesto.
Uchádzač bude vykonávať nasledovné:
· dodávku zvislého dopravného značenia, vrátane jeho nosičov (napr. stĺpikov), dopravných zariadení a ich

príslušenstva, portálov, dopravných prahov, veľkoplošných značiek,
· montáž, osadenie zvislého dopravného značenia, vrátane jeho nosičov (napr. stĺpikov), dopravných

zariadení a ich príslušenstva, portálov, dopravných prahov, veľkoplošných značiek,
· demontáž, výmena a likvidácia starého, nefunkčného alebo poškodeného neopraviteľného značenia,

vrátane jeho nosičov (napr. stĺpikov), dopravných zariadení a ich príslušenstva, portálov, dopravných
prahov, veľkoplošných značiek,

· aktualizáciu pasportu zrealizovaného zvislého dopravného značenia podľa písomnej požiadavky
verejného obstarávateľa.

Ide o tieto dopravné značky a dopravné zariadenia :
· dopravné značky s dvojitým ochranným okrajom na lisovanom Zn podklade - použitá fólia triedy 1,
· dopravné značky s dvojitým ochranným okrajom na lisovanom Zn podklade- použitá fólia triedy 2,
· dopravné zariadenia kategórie Z, spomaľovacie prahy priebežné, koncové, podstavce, dopravné zrkadlá,
· zvislé nosiče a upínacie prvky : stĺpiky, nosníky,  objímky, pásky, upínacie  spony, plastové viečka,
· dopravné zábrany – trvalé (dopravné koly ).

Požadované práce pri zabezpečovaní operatívnych opatrení organizácie dopravy :
- dopravné značky, dopravné zábrany, podstavce, svetelné výstražné zariadenia, blikače, trojsvetlo,
päťsvetlo, prenosné semaforové súpravy, akumulátor, akumulátorová skriňa.
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Dodávka bude obsahovať:
· výroba značiek  a zariadení, dovoz na miesto osadenia, inštalácia na nosiče,
· osadzovanie  nových  nosičov  (stĺpikov)  do  konštrukcie  chodníka  alebo  zelene.  Pri  osadení  do  chodníka

alebo spevnenej plochy  požadujeme pred búraním zarezať pevné konštrukčné vrstvy a až následne
realizovať búracie práce resp. vyvŕtaním do hĺbky min. 0,50 m s následným zabetónovaním. V zeleni
bude objem betónu min. 0,25 m3, v betónových konštrukciách bude objem betónu závislý na rozmeroch
a počte značiek, resp. zariadení,  odvoz vykopanej zeminy,

· osadzovanie na staré nosiče bude pozostávať uchytením oceľovými pozinkovanými objímkami alebo
páskami a následne pozinkovanými skrutkami,

· odstraňovanie nosičov značiek a dopravných zariadení musí byť realizované bezbarierovym spôsobom, t.
z. nosiče musia byť buď odrezané v  nivelete chodníka a zabetónované alebo odstránené vybúraním
alebo v zeleni vykopaním a následným zásypom zeminou so zatrávnením,

· odstránené značky a dopravné zariadenia a ich nosiče (pokiaľ sa nejedná o presun alebo pokiaľ nie je
v objednávke uvedené inak)  sa stávajú majetkom uchádzača,

· značky budú vyrobené zo Zn  plechu s dvojitým ochranným lisovaným okrajom po celom obvode značky.
Na  zadnej strane budú pripevnené vystužovacie profilové lišty na spevnenie značky. Spojenie líšt
s  telesom  značky  nesmie  na  prednej  strane  vytvárať žiadne  nerovnosti.  Vystužovacia  lišta  môže   byť
použitá na upevnenie značky na jej nosič. Na prednej strane bude značka pokrytá obrazom značky podľa
STN 01 80 20 vyrobeným z retroreflexnej fólie,

· všetky časti značiek, dopravných zariadení, úchytných prostriedkov a nosiče musia mať protikoróznu
úpravu,

· pri rozsiahlejšej zmene organizácie dopravy  verejný obstarávateľ vyžaduje dodať aj projekt
· skutočného vyhotovenia dopravného značenia
· na miestach, kde podľa STN 73 6101/O1 tvoria zvislé dopravné značky pevnú prekážku ale  nepožaduje

sa  použitie záchytných bezpečnostných zariadení (sklon svahu, blízkosť vodného toku, železnice, iná
pevná  prekážka  a  pod),  požadujeme  použitie  nosných  konštrukcií  s  pasívnou  bezpečnosťou  pre
umiestnenie ZDZ spĺňajúce pasívnu bezpečnosť podľa STN EN 12 767 v triede 100 NE 2 alebo 3 a 70 HE
1 alebo 2.

Rozsah požadovaných prác: Bude závislý na množstve pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu
mestskej časti Bratislava – Nové mesto.

Technické a kvalitatívne požiadavky  :
Požadované práce sa budú realizovať podľa v súčasnosti platnej legislatívy -  STN 01 8020 – dopravné
značenie na pozemných komunikáciách,  EN 12 899-1 až 5, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky  č.  9/2009  Z.  z.  v  platnom  znení,  ktorou  sa  vykonávajú  niektoré  ustanovenia  zákona  NR  SR
o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v súlade s TP 4/2005 :
· DZ - Základná  plocha, subplocha,  písmo,  symbolika a grafika navrhovaných  zvislých DZ požadujeme

vyrobiť v zmysle  platných  certifikátov a v súlade s TP  4/2005 – použitie zvislých  a vodorovných
dopravných značiek na pozemných komunikáciách -  tabuľka 4,  musia mať požadované svetelno-
technické vlastnosti a merný súčiniteľ svietivosti spätne reflexných materiálov nesmie  klesnúť počas
záruky pod požadované  hodnoty v zmysle STN 018020 a  EN 12899-1

· Na jednej značke alebo nosiči sa nesmú miešať rôzne triedy retroreflexnosti. Farby prednej (lícnej)
strany značky musia mať príslušnú triedu retroreflexnosti okrem čiernej (v zmysle STN EN 12899-1 (Ref
1, Ref2) a STN 018020 (Ref3)). Obstarávateľ používa: biela, žltá, červená, modrá, sivá,  hnedá, zelená,
oranžová. Reflexné vlastnosti farieb musia byť podložené skúšobným protokolom k certifikátu ZDZ.

· Pre zvýšenie bezpečnosti a funkčnosti dopravného značenia požadujeme všetky prízemné značky
(štandardné a veľkorozmerové) aby boli ošetrené proti znehodnoteniu sprejmi. Z dôvodu zabezpečenia
požiadavky na rovnosť povrchu DZ podľa TP 4/2005 aby bol povrch prednej strany ZDZ rovný, hladký,
bez bublín a predná strana značky bola tvorená z čo najmenšieho počtu kusov fólie, požadujeme aby bol
povrch prednej strany značky zhotovený bezreliéfnou metódou  (napr. sieťotlačou, digitálnou tlačou
a pod.)

· Štandardné dopravné značky do rozmeru 1000x1500 mm (vrátane), budú vyrobené z FeZn plechu
hrúbky 1 mm s lisovaným dvojitým ohybom po celom obvode značky. Rozmery štandardných DZ budú
v základnom a zväčšenom rozmere.

· Veľkorozmerové ZDZ rozmeru nad 1000 x 1500 mm budú z FeZn plechu hr. 1,5 mm so založeným AL
okrajovým profilom po obvode DZ  alebo vystužovacím profilom na spojoch jednotlivých plechov (tabúľ).

Zhotoviteľ
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· bude realizovať svoju činnosť zaškolenými  a poučenými pracovníkmi , ktorí budú postupovať
s odbornou starostlivosťou v zmysle platných predpisov, pracovníci budú dbať na svoju bezpečnosť,
pričom neohrozia majetok a bezpečnosť iných osôb,

· zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia  vlastných pracovníkov na cestách v zmysle zákona č. 8 /
2009  Z.  z.  ,  v  zmysle   Zásad  pre  používanie   prenosného  dopravného   značenia   na  pozemných
komunikáciách,

· zodpovedá za poriadok, čistotu a za správne uskladnenie materiálov, ako aj za manipuláciu s nimi na
mieste plnenia  predmetu Zmluvy o dielo a je povinný odstraňovať na vlastné náklady odpady, nečistoty
a znečistenia, ktoré sú výsledkom jeho činnosti,

· zabezpečí pri plnení predmetu Zmluvy o dielo  bezpečnosť cestnej premávky  a dodržanie pravidiel
cestnej premávky príslušným označením,

· pred začatím prác bude konzultovať spôsob realizácie  s povereným pracovníkom objednávateľa , resp.
podľa potreby aj s dopravnou políciou,

· začiatok , denný priebeh prác a samotné ukončenie ohlási poverenej osobe objednávateľa,
· vykonáva predmet Zmluvy o dielo  s vhodným strojným zariadením a mechanizmami.

Predmet zákazky vodorovného dopravného značenia:
Realizácia vodorovného dopravného značenia na povrchoch vozoviek - miestnych komunikácií III. a IV.
triedy na území mestskej časti Bratislava – Nové mesto.

Opis predmetu zákazky: Vodorovné dopravné značenie na povrchoch - obrusných vrstvách vozoviek, vrátane
inžinierskych objektov (mostné objekty, parkovacie plochy, podjazdy, nadjazdy, a pod.) na miestnych
komunikáciách III. a IV. triedy na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Uchádzač bude realizovať na mieste plnenia nasledovné práce :
- značka „pozdĺžna súvislá čiara“ (č. V 1a),
- značka „ dvojitá pozdĺžna súvislá čiara(č. V 1b),
- značka „pozdĺžna prerušovaná čiara“ (č. V 2a a č. V 2b),
- značka „dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara“ (č. V 2c),
- značka „pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou“ (č. V 3) – šírky 0,125 m
- značka „vodiaca čiara“ (č. V 4) – šírky 0,250 m
- značka „priečna súvislá čiara ( č. V 5a),
- značka priečna súvislá čiara so symbolom “Daj prednosť v jazde!“ (č. V 5b)
- značka „priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ (č. V 5c)
- značky priechody pre chodcov (V 6a )
- značka „cyklistický priechod (V7)
- značka „cyklistická smerová šípka“, (V8a, V8b)
- značka „cyklistický priechod“   ( V7)
- plošné znaky ako : smerové šípky (č. V 9a, b), značka parkovacie státie (č. V 10a až V 10c),
- značka „vyhradené parkovisko“ (č. V 10d) s príslušným nápisom alebo symbolom
- značka „zastávka autobusu, trolejbusu alebo električky“ (č. V 11a) s nápisom BUS alebo  TRAM
- značka varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky (V11b)
- značka „žltá kľukatá čiara“ (V12a)
- značka „žltá súvislá čiara“ (V12b)
- značka „žltá prerušovaná čiara“ (č. V 12c)
- šikmé rovnobežné čiary : značka „šikmé rovnobežné čiary“ (č. V 13)
- nápisy na ceste (č. V 14)  na povrchu cesty, parkoviska alebo inej dopravnej ploche s rôznymi doplňujúcimi
údajmi, vhodnými nápismi  ( „BUS“, „TRAM“, „PRAHA“, „STOP“ a pod.), symbolmi a pod.
- značka „optická psychologická brzda“ (č. V 16)
- plastové dopravné značenie
- odstraňovanie značiek /mechanickým spôsobom/
- dočasné značenie páskami na dopravné značenie

Súčasťou prác bude :
· Realizácia náteru jednozložkovými a viaczložkovými nátermi, studeným plastom, predformovanou

páskou  vo  farebných  odtieňoch  v  zmysle  požiadavky  správcu  –  žltý,  zelený,  oranžový,  červený
a čierny.  Náter musí mať príslušné reflexné, protišmykové, obrusné, oterné a ďalšie vlastnosti.
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· Realizácia a prenosné dopravné označenie upozorňujúce na vykonávanie prác predpísaným
spôsobom – zvislým prenosným dopravným značením, príp. v ojedinelých prípadoch svetelnými
signalizačnými zariadeniami.

· Zabezpečenie nepoškodenia naneseného náteru dopravnými zariadeniami (napr. dopravné kužele,
zábrany č. Z 2) počas celej doby schnutia, príp. tvrdnutia náteru.

Rozsah prác : bude závislý na množstve pridelených finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto  a poveternostných podmienok.

Zhotoviteľ
· bude pri vykonávaní prác dodržiavať platné predpisy: STN 01 8020 – Dopravné značky na pozemných

komunikáciách  v zmysle vyhlášky 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR
SR  o  premávke  na  pozemných  komunikáciách  v  znení  neskorších  predpisov,  materiály  na  dopravné
značenie komunikácií podľa  EN 1436.

· bude práce realizovať  zaškolenými  a poučenými pracovníkmi, ktorí budú postupovať s odbornou
starostlivosťou v zmysle platných predpisov, pracovníci budú dbať na svoju bezpečnosť, pričom
neohrozia majetok a bezpečnosť iných osôb

· zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia  vlastných pracovníkov na cestách v zmysle zákona č.
8/2009  Z.  z.,  v  zmysle   Zásad  pre  používanie   prenosného  dopravného   značenia   na  pozemných
komunikáciách

· zodpovedá za poriadok, čistotu a za správne uskladnenie materiálov, ako aj za manipuláciu s nimi na
mieste  plnenia   predmetu  zmluvy  a  je  povinný  odstraňovať na  vlastné  náklady  odpady,  nečistoty   a
znečistenia, ktoré sú výsledkom jeho činnosti

· zabezpečí pri plnení predmetu zmluvy  bezpečnosť cestnej premávky  a dodržanie pravidiel cestnej
premávky príslušným označením

· pred začatím prác bude konzultovať spôsob realizácie  s povereným pracovníkom objednávateľa , resp.
podľa potreby aj s dopravnou políciou

· začiatok, denný priebeh prác a samotné ukončenie ohlási poverenej osobe objednávateľa
· vykonáva  predmet  zmluvy   s  vhodným  strojným  zariadením  a  mechanizmami,  ktoré  zabezpečia

ostrohranné  rozlíšenie  čiary  a  sú  vybavené  automatickým meraním  kadencie  čiar  a  vykonáva  predmet
zmluvy v kvalite  zodpovedajúcej norme.

Použitá náterová hmota musí spĺňať prevádzkové požiadavky na trvanlivosť náteru, drsnosť náteru, na
viditeľnosť vo dne a v noci.
Trvanlivosť bude vizuálne hodnotená počas záručnej doby. Stupeň zakrytia nesmie klesnúť pod 80% plochy
vozovky, na ktorý bola položená. Pritom každá čiara, šípka, nápis alebo symbol musí zodpovedať tomuto
kritériu. Hrúbka suchej vrstvy náteru musí byť minimálne 250 mikrometrov.
V prípade potreby môžu byť zhotovené vzorky náterov na oceľovom alebo sklenom  podklade na meranie
hrúbky náteru.
Náterová  hmota  sa  nanáša  na  vyčistenú  suchú  vozovku  pri  teplote  vyššej  ako  5  C.  Zasychanie  náterov
podľa STN 67 3061 nesmie trvať dlhšie ako 30 minút.

Podmienky pre stanovenie cien položiek

1. Navrhované jednotkové ceny položiek uvedie uchádzač ako ceny maximálne v súlade
s technickou špecifikáciou a zahrnie do nich všetky súvisiace náklady a to aj tie, ktoré nie sú
osobitne uvedené.
2. V cenách položiek musia byť zahrnuté aj všetky príplatky za dodanie prác počas dní
pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

Požadujeme záručnú dobu:
5 rokov za kvalitu a akosť vykonaných prác za zvislé dopravné značenie odo dňa potvrdenia súpisu
vykonaných prác
7 rokov - Zn s ochranným okrajom  -    fólia triedy 1  odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných prác
10 rokov -  Zn s ochranným okrajom a veľkorozmerové DZ  -    fólia  triedy 2,  3odo dňa potvrdenia súpisu
vykonaných prác
12 mesiacov – na vodorovné dopravné značenie za kvalitu a akosť vykonaných prác odo dňa potvrdenia
súpisu vykonaných prác
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B.2  URČENIE CENY

1. Cena za dodávku diela musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z.  o cenách
v znení neskorších predpisov.

2.  Cena uvedená v návrhu zmluvy musí obsahovať všetky náklady uchádzača za zhotovenie
diela v rozsahu podľa bodu B.1.

      3. Pri určení ponukovej ceny uvedie uchádzač požadované údaje o cene v členení:

cena bez
DPH(€) DPH 20 %(€) cena vrátane s

DPH(€)
Realizácia vodorovného a zvislého
dopravného značenia v Mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto

Tabuľka navrhovaných cien

1. Uchádzač doplní do neocenenej tabuľky č. 1, 2, 3 a 4 ( ktorá je prílohou týchto súťažných podkladov)
u každej položky navrhované ceny v eurách. Jednotkové ceny položiek uvedie ako ceny maximálne a zahrnie
do nich všetky súvisiace náklady a to aj tie, ktoré nie sú osobitne uvedené. Názvy položiek uchádzač nesmie
meniť, ani ich počet zužovať alebo rozširovať. Uchádzač musí oceniť všetky položky uvedené v tabuľke.

2. Ceny sa stanovujú v eurách a zaokrúhľujú sa na dve desatinné miesta.
3. Faktúrovaná cena bude tvorená súčtom súčinov množstiev a jednotkových cien uvedených v tab. č.  1, 2,
3 a 4 na základe výsledku podlimitnej zákazky.

4. Uchádzač súhlasí, že ceny fakturované dodávateľom budú vypočítané na základe jednotkových cien
dohodnutých ako výsledok podlimitnej zákazky za skutočne dodané a odsúhlasené množstvá na základe
požiadaviek objednávateľa.
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B.3  OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA PRÁC

Rámcová	zmluva	o	dielo	č.		............	/.........		
uzatvorená	podľa	§	536	a	nasl.		zákona	č.	513/1991	Zb.	Obchodného		

zákonníka	v	platnom	znení	(ďalej	len	„Zmluva“)	
sp. zn.: 36891/10277/2016/PR/BIHJ

Čl.	I	–	Zmluvné	strany	

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
so sídlom: Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený: Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu IBAN: SK08 5600 0000 0018 0034 7007
(ďalej	v	texte	ako	„objednávateľ“)	

a
																																																									
Zhotoviteľ:
so	sídlom:		 	 	 	 	
spoločnosť	zapísaná	v:			 	

zastúpený			 	 	
vo	veciach	zmluvných:		 	 	
vo	veciach	technických:	 	 	
bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
(ďalej	v	texte	ako	„zhotoviteľ“)	

ČI.	II	–	Predmet	Zmluvy		

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa s odbornou starostlivosťou, na svoje
náklady a nebezpečenstvo, dielo: „Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia
v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto“ v rozsahu, kvalite a v súlade s podmienkami
verejného obstarávania (súťažných podkladov), ako aj v plnom súlade s čl. III. tejto Zmluvy –
termínmi plnenia (ďalej v texte aj ako „dielo, čiastkové dielo,  resp. predmet Zmluvy“).

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi
a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými technickými normami.

3. Rozsah diela a jeho špecifikácia sú stanovené v cenovej ponuke, ktorá bola vypracovaná na
základe požiadaviek Objednávateľa, pričom rozsah, kvalita a podmienky diela sú taktiež
stanovené aj v podmienkach verejného obstarávania (súťažných podkladoch). Zhotoviteľ
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podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou
predmetu tejto Zmluvy,  s podmienkami verejného obstarávania (súťažnými podkladmi), ako
aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe
technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné
k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti Zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený
a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že každé čiastkové dielo vykonané v súlade s jednotlivými
písomnými objednávkami riadne, včas, bez vád a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi
predpismi a v súlade s touto Zmluvou, prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
Zmluvné strany rozumejú, že Objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo,
ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak tieto nebránia
užívaniu diela.

	
Čl.	III	–	Termín	plnenia	

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti  na dobu 24
mesiacov, resp. do vyčerpania finančného limitu 108 333,00 € bez DPH, podľa toho,
ktorá skutočnosť nastane skôr.

2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácií čiastkového diela dodržiavať nasledujúce termíny
2.1. Termín nastúpenia a začatia vykonania čiastkového diela:
·do 24 hodín ( pri osadení dopravných značiek P1 až P15 )  a
·do 3 dní ostatných prác
od obdržania písomnej objednávky.
2.2. Termín odovzdania čiastkového diela podľa jednotlivej čiastkovej objednávky:
do 3 dní ukončenia čiastkového diela.

3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania vždy  písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/,
informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu
predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie čiastkového diela, ako aj
o dôvodoch takejto udalosti. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí Zhotoviteľ preukázať, že bolo
vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva.

4. Dielo podľa tejto Zmluvy bude vykonávané v termínoch podľa bodu 2 tohto ustanovenia
Zmluvy; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela
v neskoršom čase (napr. z dôvodu nepriaznivého počasia).

5. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného
pokoja, Zhotoviteľ dielo odovzdá v najbližší nasledujúci pracovný deň.

6. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi Objednávateľom a zhotoviteľom,
nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem
prípadov uvedených v ust. § 551  ods. 1 Obchodného zákonníka a  § 552 ods. 1 Obchodného
zákonníka.

Čl.	IV	–	Miesto	vykonania	predmetu	Zmluvy	

Miesto vykonania diela bude Objednávateľ určovať v jednotlivých samostatných písomných
objednávkach. Vo všeobecnosti miesto vykonania diela je určené územným obvodom
Objednávateľa a je ohraničené hranicami katastrálnych území Nové Mesto a Vinohrady.
	

Čl.	V	–	Cena	diela	

Formátované: Odrážky a číslovanie
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1. Cena predmetu Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom
o cenách č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov; je cenou diela a je
stanovená ako pevná a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená.

2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu diela vrátane DPH podľa platnej
právnej úpravy, a to na základe jednotlivých čiastkových faktúr vystavených Zhotoviteľom,
po riadnom a včasnom vykonaní jednotlivých písomných objednávok.

3. Každá čiastková cena vychádza z cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú
súčasť tejto Zmluvy ako príloha č. 1.

4. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela, resp. čiastkových diel
podľa tejto Zmluvy, t. j. dopravné náklady, odpady - doklady, všetky potrebné merania,
vytýčenie, návody na obsluhu, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na
kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu Zmluvy, vrátane
dopravy, a pod.. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne iné
finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve.

5. Nárok Zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád
a nedorobkov, vykonaním čiastkového diela, a to podľa jednotlivých čiastkových písomných
objednávok a jeho prevzatím Objednávateľom.

Čl.	VI	–	Financovanie,	fakturácia	a	platenie	

1. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené čiastkové dielo dojednanú
čiastkovú cenu diela.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ zaplatí dojednanú čiastkovú cenu diela, a to na
základe daňového dokladu - faktúry, ktorú vystaví Zhotoviteľ v súlade s príslušnými
predpismi platnými v čase ich vystavenia.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za čiastkové dielo je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť
najskôr v deň protokolárneho odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom. Zmluvné strany
sa dohodli, že splatnosť každej jednotlivej čiastkovej faktúry bude najmenej 14 dní od
dňa jej doručenia a okrem bežných náležitostí musí každá jednotlivá čiastková faktúra
obsahovať vyúčtovanie  rozsahu vykonaných prác tvoriacich predmet jednotlivej
písomnej objednávky.

4. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.
5. V prípade vrátenia faktúry pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných

podstatných údajov podľa zákona, túto je povinný opraviť Zhotoviteľ v čo najkratšom
možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je Objednávateľ s platbou v omeškaní; lehota
splatnosti faktúry sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom doručenia opravenej faktúry.

6. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane
tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom
neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím
prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Čl. VII – Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 2 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi
objednávateľovi, že práce na čiastkovom diele (podľa jednotlivej písomnej objednávky) sú
pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

2. Splnenie čiastkového diela:
a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním objednaného čiastkového

diela,
b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením Objednávateľa v zápise o prevzatí, že čiastočné

dielo v zmysle vyhotovenej písomnej objednávky preberá.
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3. O prevzatí čiastočného diela spíšu zmluvné strany „Protokol o odovzdaní a prevzatí“, ktorý
bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko Zhotoviteľa a
Objednávateľa, ako i vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané čiastkové dielo preberá.

4. Vlastníkom zhotovovaného diela je Objednávateľ, Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na
zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania čiastkového diela podľa čl. III.
bodu 2.2 všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len
„previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto
Zmluvy. Ak čiastočné dielo neprejde previerkami, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne
odstrániť všetky vady a iné zistené nedostatky; v prípade, že tak Zhotoviteľ neučiní
Objednávateľ môže odmietnuť prevziať čiastkové dielo.

Čl. VIII -   Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ
1.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje náklady, na

svoje nebezpečenstvo a v dojednaných termínoch vykonané čiastkové diela odovzdať
Objednávateľovi.

1.2. Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu. Pri vykonávaní diela inou osobou
má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

1.2.1.    Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov na svoje
náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať
objednávateľovi.

1.2.2.   Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom
v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený
vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce
sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).

1.2.3.Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia
subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa  neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)

•     údaje o všetkých známych subdodávateľoch,

•    údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum narodenia

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

1.2.4.V súlade s ust. § 41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť
bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije)
podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky
určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.

1.2.5. V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5
pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.
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1.2.6. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával
sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom
a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má
právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto
námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam
subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.

1.3. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia vykonávania čiastkového diela určí zodpovedného a
kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť vykonanie čiastkového diela.

1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre
svojich zamestnancov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP platných v
Slovenskej republike. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť pri práci a
bezpečnosť technických zariadení pri realizácii diela v súlade s ustanoveniami príslušných
právnych predpisov.

1.5. Zhotoviteľ môže Predmet zmluvy zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp.
tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu a ktorí vykonávajú potrebné práce podľa
zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.

1.6. Stroje, zariadenia a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá
Zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich
dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na miesto vykonania čiastkového diela.

1.7. Zhotoviteľom použité materiály a výrobky musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej
životnosti diela a bežnej údržbe komunikácie spĺňali podmienky vyplývajúce z príslušných
technických noriem a iné nadväzné predpisy. Ak materiály alebo výrobky pochádzajú od
výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej
skúšobne, Objednávateľ môže po dohode so Zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky,
že Zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál bude (i) nový,
(ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy,
(iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez vád a chýb. Práce, ktoré nie sú v
súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad,
môžu byť považované za vadné.

1.8. Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi
Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané
Objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade že Zhotoviteľ bez zbytočného
odkladu neupozorní Objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela,
ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude Objednávateľ písomne trvať na
svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti Zhotoviteľom
upozornený, nezodpovedá Zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto
pokynov.

1.9. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa
týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto
prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek
odkladu na to upozorniť Objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak
Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má Objednávateľ právo na náhradu
škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok.
Ak Zhotoviteľ zistí na mieste vykonania čiastkového diela také prekážky, ktoré mu bránia
zhotoviť čiastkové dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť
Objednávateľovi.

1.10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa
Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas plnenia predmetu podľa tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenie preukázať Objednávateľovi na jeho požiadanie;
v prípade porušenia tohto dojednania má právo Objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť.
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1.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania čiastočného plnenia diela a
je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti;
doklad o naložení s odpadom je povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr pri
odovzdaní čiastočného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje obalový materiál sám priebežne
odstraňovať.

2. Objednávateľ
2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade ak

Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je
Zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak Zhotoviteľ neurobí do 5
pracovných  dní, má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.

2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti zamestnancom Zhotoviteľa s prácou ktorých
nie je spokojný.

2.3. Objednávateľ, resp. iné Objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať zamestnancom
Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie
zamestnancov Zhotoviteľa vykonávajúcich dielo a dielo nie je vykonávané v požadovanej
kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa nie je
dosiahnuteľný.

Čl. IX - Životné prostredie

Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek
nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela a jeho okolia, a to
tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil.

Čl. X- Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie,
najmä tak, aby nedošlo k poškodeniu podkladných vrstiev existujúcej líniovej stavby
(komunikácie). Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené Zhotoviteľom na
jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 2 dní od ich zapríčinenia.

2. Zhotoviteľ ručí  za to, že  dielo  bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá nedostatky,
ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým účelom.

3. Záručná doba na každé čiastočne vykonané dielo je:
· 5 rokov za kvalitu a akosť vykonaných prác za zvislé značenie;
· 7 rokov – Zn s ochranným okrajom – fólia triedy 1;
· 10 rokov – Zn s ochranným okrajom a veľkorozmerové DZ – fólia triedy 2, 3;
· 12 mesiacov na vodorovné dopravné značenie za kvalitu a akosť vykonaných prác
a začína plynúť od protokolárneho prevzatia zhotoveného čiastočného diela.

4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni Zhotoviteľ na žiadosť
Objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo
ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce alebo
materiál potrebný na odstránenie vád, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane
chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení
v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky Objednávateľa z vád
diela zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.

5. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela
odstrániť, a to i v prípade, keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie
náklady až do rozhodnutia o reklamácii Zhotoviteľ.
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6. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí
obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v
záručnej dobe.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. do 48  hodín od
doručenia písomného oznámenia vád Objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu
v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote potrebnej na odstránenie
reklamovaných vád.

8. V prípade, že Zhotoviteľ v priebehu 2 dní  vadu neodstráni, má Objednávateľ právo
vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša
Zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude uplatnená
u Zhotoviteľa.

9. V prípade výskytu akýchkoľvek vád diela má Objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich
nárokov:
a) požadovať primeranú zľavu z celkovej ceny za dielo;
b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny

častí  diela a pod.;
c) odstúpiť od Zmluvy;
d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;
Objednávateľ prednostne uplatní nárok uvedený pod písm. a) alebo písm. b) pokiaľ to
bude pre neho účelné.
Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo Objednávateľa na
náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

Čl. XI – Doručovanie

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy,
ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne
alebo doporučenou poštou na adresu uvedenú v tejto Zmluve ako miesto sídla alebo na inú
adresu oznámenú druhej strane v súlade s týmto článkom.

2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže
niečo iné:
- pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako

deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená,
- v prípade odoslania listovej zásielky doporučene bez doručenky sa bude zásielka považovať

za doručenú na tretí deň  po jej odoslaní.

Čl.  XII – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
· odstúpením od Zmluvy
· písomnou dohodou zmluvných strán;
inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov zmluvnými stranami.

2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak tak určuje táto Zmluva
a/alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení
od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na
odstúpenie od Zmluvy.
2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán

vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu
škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z
ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola
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do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

2. 2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
a) omeškanie Zhotoviteľa s ukončením čiastkového diela o viac ako  15 dní;
b) nezačatie prác na čiastkovom diele v termíne podľa Čl. III. bod 2 podbod 2.1;
c) omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 15 dní;
d) ak Zhotoviteľ bude čiastkové dielo vykonávať v rozpore s podmienkami

dohodnutými v Zmluve alebo postupmi určenými platnými normami;
e) ak Zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní prác tak, že to bude nasvedčovať

tomu, že zmluvné termíny dokončenia čiastkového diela, pre okolnosti na jeho
strane, nebude dodržaný;

f) ak Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u Zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;

g) ak Objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 15 dní neprevezme ponúknuté
a riadne dokončené čiastkové dielo Zhotoviteľom alebo ani neurobí opatrenia
nasvedčujúce ochote Objednávateľa čiastkové dielo prevziať;

h) ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy právo tej – ktorej strany od
Zmluvy odstúpiť;

i) zistenie porušenia povinností Zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne
zhotovovanie čiastočného diela počas realizácie čiastočného  diela (t.j. výskyt
väčšieho počtu nedostatkov čiastočného diela, ktoré Zhotoviteľ neodstráni
v primeranej lehote napriek upozorneniu Objednávateľa);

j) omeškanie Objednávateľa s platením oprávnene vystavených čiastočných faktúr
o viac ako 30 dní;

k) vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa.
2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:

a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti  odstúpenia
od Zmluvy naďalej trvajú;

b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú.
3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“

tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany
nárok. Práce realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v
preukázateľnom rozsahu.

4. V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy má Objednávateľ v dôsledku
podstatného porušenia tejto Zmluvy nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z
ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Čl. XIII -  Sankcie

1. V prípade omeškania s odovzdaním čiastkového diela, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania,
avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade ak Zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10
dní omeškania, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej ceny diela bez
DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká Objednávateľovi právo
na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.

2. Ak Objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, potom je povinný zaplatiť úrok
z omeškania stanovený zákonom.

Čl. XIV - Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa www.banm.sk.
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2. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou, sa riadia výlučne slovenským
právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a
povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.

3. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho
neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia
Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého
výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné  ustanovenie.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v  šiestich (6) vyhotoveniach, pričom Zhotoviteľ obdrží dva (2)
rovnopisy a Objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy tejto Zmluvy.

5. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany
i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.

6. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej
vôle túto vlastnoručne podpisujú.

V	Bratislave	dňa		..................																																												V	Bratislave	dňa		..........................	
Objednávateľ:                                                                    Zhotoviteľ:

_________________________          _________________________
       Mgr. Rudolf Kusý
            s t a r o s t a


