
1 

 

Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 

(v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o  
zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ) 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie: Mesto Komárno 
 IČO:   00306525   
 DIČ:   2021035731 

 Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

    Denisa Vlčková 
 Telefón:  035/ 2851 261 
 E-mail:   denisa.vlckova@komarno.sk 

          

 Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: 

    Ing. Ján Sólymos 
 Telefón:  035/ 2851 362 
 E-mail:   jan.solymos@komarno.sk   
 

 
  

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

Názov zákazky:  „ Výmena svietidiel na Leteckom poli v Komárne – 1. etapa “ 

 Druh zákazky:  § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom                        
    č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení  
    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

     CPV:   45111300 – 1  Demontážne práce  

         45310000 – 3  Elektroinštalačné práce      

         45316100 – 6   Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení  

     45316110 -  9       Inštalovanie osvetlenia ciest   

                

Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo.  
 

3. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je modernizácia zastaraného energeticky náročného vonkajšieho 

osvetlenia, dodanie a výmena 131 ks svietidiel na Leteckom poli v Komárne. Práce 

zahŕňajú demontáž starých svietidiel, dodávku a montáž nových. Bližšia špecifikácia je 

uvedená v prílohe č. 4 a – b).  

 

- Svietidlo – 18 W/2500 lm   71 ks 
 
- Svietidlo – 29 W/4500 lm   60 ks 
 

Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho 
výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky 
s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom 
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EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný 
výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou – parametrami ako požadovaný 
výrobok 

Obstarávateľ doporučuje vykonať obhliadku miesta dodania zákazky v termíne, ktorý bude 
vopred telefonicky dohodnutý so zástupcom obstarávateľa Ing. Ján Sólymos, kontakt 035 
2851 362 alebo 0940 627 883. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

Predpokladaná hodnota zákazky:  44.552,73 € bez DPH 
 

5.Termín dodania zákazky: 

  Najneskôr do 28. februára 2022 

 

6.Variantné riešenie: 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak bude súčasťou 
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň 
hľadieť akoby nebolo predložené. 
 

7.Typ zmluvy: 

 Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzatvorená Zmluva o dielo 
medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej 
strane. 

 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú 
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného 
sektora ktorí alebo ktorých subdodávatelia a lebo subdodávatelia podľa osobitného 
predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 
a nie sú zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na 
ktorý §11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov 
verejného sektora. 

 Do Návrhu zmluvy o dielo uchádzač doplní svoje identifikačné údaje a cenu celkovú 
a Návrh zmluvy o dielo podpíše. Týmto sa viaže, že ak bude vyhodnotený ako úspešný 
uchádza, uzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom za týchto podmienok. 
 

8.Komplexnosť zákazky: 

 Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky. 
 

7. Možnosť predloženia ponuky a spôsob určenia ceny:  

 Ponuka sa predkladá  na celý predmet zákazky. Nedodržanie požiadaviek uvedených 
v opise predmetu zákazky môže byť dôvodom na vylúčenie ponuky z procesu VO.       . 

 Cena musí byť stanovená v eurách €. 

 V ponúknutej cene majú byť zahrnuté všetky náklady, doprava, práce a výkony 
spojené s predmetom zákazky, ktoré sú z pohľadu odbornosti potrebné. 

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú  cenu bez DPH, 
sadzbu a výšku DPH a navrhovanú cenu vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je 
platca DPH, uvedie to v ponuke! 

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to ponuke! 
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8 .Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. 

 Verejný obstarávateľ  neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky.  

 

9. Podmienky účasti uchádzačov: 

 Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia pre  zákazku:  

 

 a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce  a poskytovať službu.  

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t. j. že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní. 

 
 

10. Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač  
  bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.  

 

11.Obsah cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 

 Základné údaje o uchádzačovi, t.j., obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto 
podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo    
účtu, kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu!!! (príloha č.1),  

 ponúknutú cenu na predmet zákazky pre celý predmet obstarávania, pričom kritériom  
na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky  ( príloha č. 2),  

 čestné prehlásenie v zmysle bodu 9 (príloha č. 3), 

 podrobný popis ponúknutej technológie, 

 termín realizácie predmetu zákazky, 

 návrh zmluvy (príloha č.5) 

 ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme, 
písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. 

 uchádzač nesmie byt' vedení v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom 
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto 
skutočnosť, si overí verejný obstarávateľ sám. V prípade, že uchádzač je vedení v tomto 
registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. 

 

12. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:  

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne alebo poštou na 
adresu: Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno.                                 

 Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu 

 Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu Mesta Komárno uvedenú vo výzve, 

 adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla   
 alebo miesta podnikania uchádzača), 
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 obal musí byť označený :  
 
 
 

„ Výmena svietidiel na Leteckom poli v Komárne – 1. etapa “ 

NEOTVÁRAŤ    VL 
 
 

 

13. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 22.12.2021 do 9.00 hod.  

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju 
vráti uchádzačovi neotvorenú. 

 
 

 

14. Kritériá a hodnotenie ponúk :  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet obstarávania. 

 Úspešným uchádzačom bude ten, kto bude mať najnižšiu cenu za celý predmet zákazky a 
splní všetky požiadavky uvedené v opise predmetu zákazky. 

 

15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Uchádzačovi s najlepšou cenovou ponukou bude zaslané oznámenie o úspešnosti   
 jeho ponuky.  

 Ostatní uchádzači budú elektronicky (e-mailom) informovaní o neúspešnosti ich cenovej 
ponuky.   

 

16. Použitie elektronickej aukcie:  

 Nie 
 

17. Doplňujúce informácie:  

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky 
 podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
 obstarávanie  zrušiť v prípade ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
 v tejto  výzve, 

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

- nebude predložená ani jedna cenová ponuka, 

- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. 

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto 
obstarávaní. 

 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu 
obstarávania,   verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania 
ďalšieho uchádzača    v poradí. 
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 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
ponúk  v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa 
alebo budú  v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.   

 
 
       

 
                                                                                                               Ing. Attila Kulcsár Szabó 

vedúci odboru rozvoja  
a životného prostredia 

 
 
 
V Komárne dňa 10.12.2021 
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Príloha č. 1) 
 

 
Identifikačné údaje uchádzača 

 
 
 
 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:        ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:       ............................................................ 

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

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

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

Číslo účtu:      ............................................................ 

 

Právna forma:                                                    ............................................................ 

 

Zápis uchádzača v Obchodnom registri:          ............................................................ 

 

Kontaktné údaje uchádzača:                             ............................................................ 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:                ............................................................ 

 

Telefón:                                                             ............................................................ 

 

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

 
 

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

 
Pečiatka, podpis ...................................................... 



 

7 

 

Príloha č. 2) 
 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRÍ 

 

 

Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

 

Predmet zákazky:  „ Výmena svietidiel na Leteckom poli v Komárne – 1. etapa “ 

                      

     

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača:       ............................................................ 

 

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:      ............................................................ 

 
 
 
 
 

Názov 
Počet 

svietidiel 
Cena za 1 

ks 

Predpokladaná 
hodnota 

zákazky bez 
DPH 

Hodnota 
DPH 

Predpokladaná 
hodnota 

zákazky s DPH 

Svietidlo 18 W/2500 lm 71 ks     

Svietidlo 29W/4500 lm 60 ks     

Demontáž ,Montáž 131 ks     

Spolu      
 
 
 
 
 
 
 

 
Dátum, pečiatka, podpis:    .......................................... 
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- 
Príloha č. 3) 
 
 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

...................................................................... týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa 

§ 32. Ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto 

čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f). 

 

 

Vyhlasujem, 

 

 

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

 

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

 dátum               podpis 
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Príloha č. 4a)   Špecifikácia svietidiel – 18 W /2500 lm a 29 W/4500 lm 
 

Požadované minimálne parametre: 
 

 Teleso svietidla a kryt musí byť z hliníkovej zliatiny. Svietidlo musí byť vyrobené z 

vysokotlakových odliatkov zliatiny EN AC 44300 (podľa normy EN1706:2010). Zliatina musí 

obsahovať menej ako 0,1% medi, aby sa zabránilo korózii.  

 Plochý vrchný povrch bez chladiacich rebier. Nemôže obsahovať skrutky zhora, aby sa zabránilo 

korózii alebo zatekaniu vody. 

 Difúzor musí byť vyhotovený z plochého tvrdeného skla s vysokou priehľadnosťou. IK09 

 Vymeniteľný LED modul a optika.  

 Upevnenie svietidla na stĺp alebo na výložník je z hliníkovej zliatiny, Ø48-60  

 Regulácia naklopenia +-15° 

 Prevádzková teplota v rozsahu od -40°C do +50°C  

 Otvorenie a zatvorenie svietidla a výmena predradníka bez použitia náradia. Prístup 

k predradníku má byť zhora. 

 Stupeň ochrany IP66. Stupeň odolnosti voči nárazu IK09. 

 Farba: RAL7035.  

 Farba musí byť definovaný polyesterovým práškovým náterom, s ošetrením farbou spĺňajúca 

ROHS. 

 Oddelený predradník od optickej časti. 

 Voliteľný nožový konektor pre automatické odpojenie napájanie pri otvorení svietidla  

 Voliteľná priedušná membrána  

 Pri výrobe svietidla sa nemôže používať žiadne lepidlo, aby mohlo byť kompletne rozoberateľné. 

 Certifikát CE, ENEC, ENEC+, Zhaga 

 Trieda izolácie: I 

 Prúd LED maximálne 700mA . 

 Účinník > 0,95 (plne zaťažený). 

 Minimálna prepäťová ochrana na úrovni 6kV 

 Životnosť minimálne L95 100000h  

 LED modul musí mať NTC (Negative Temperature Coefficient) snímač  

 Farba svetla svetelného zdroja LED: 4000K 

 Index podania farieb minimálne RA70 

 Svetelný tok svetelného zdroja minimálne- 2500lm / 4500lm 

 Príkon svietidla maximálne 18W / 29W 

 Svietidlo musí byť dodávané so značkami (QR kódmi), ktoré unikátne identifikujú typ svietidla, 

optiky, predradníka a pod. a je možné ich odčítať mobilným zariadením. Následne musí 

umožňovať sprevádzkovanie a programovanie náhradných dielov do pôvodných nastavení 

priamo použitím smartphonu 
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 Svietidlá musia byť vybavené jednou Zhaga päticou hore. Svietidlo musí mať možnosť vybavenia 

aj spodnou Zhaga paticou. Horná Zhaga pätica umožňuje pripojenie svietidla k systému riadenia 

osvetlenia cez komunikačnú anténu. Spodná Zhaga pätica umožnuje budúce osadenie senzorov. 

 Svietidlá musia byť vybavené riadiacim systémom INTERACT. 
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Príloha č.4b) Vysvetlenie: 
 

Svietidlá musia byť vybavené riadiacim systémom verejného osvetlenia s nasledovnou 

špecifikáciou: 

 
 Súčasťou inteligentného osvetlenia musí byť systém riadenia, vzdialenej správy a 

monitorovanie prevádzky, stavu a online riadenie. 

 Kompletný systém riadenia verejného osvetlenia musí zahŕňať grafické užívateľské rozhranie, úplnú 

konektivitu medzi svietidlami a užívateľským rozhraním a inteligentné svietidlá so schopnosťou 

integrovať sa automaticky do systému riadenia. 

  Systém riadenia musí ďalej obsahovať spracovanie dát, prenos dát, uchovávanie dát, zálohu dát a 

zabezpečenie prenosu dát. Úroveň zabezpečenia prenosu dát musí byť na úrovni šifrovanie minimálne 

128bit AES. Úplná správa dát musí byť zabezpečená riadiacim systémom, nie užívateľom. 

  Komunikácia medzi užívateľským rozhraním a svietidlami musí prebiehať napriamo, bezdrôtovo 

prostredníctvom siete mobilných operátorov.  

 Systém nesmie vyžadovať žiadne ďalšie riadiace alebo komunikačné prvky na úrovni pozemnej 

inštalácie ako modem atď.  

 Svietidlá môžu byť inštalované nezávisle na pozícii ostatných svietidiel, tzn. nie je nutné zabezpečiť 

priamu viditeľnosť medzi svietidlami. Správanie svietidiel nesmie zlyhať ani v prípade výpadku siete 

mobilných operátorov. Svietidlá musia naďalej pokračovať v poslednom známom režime až do 

obnovenia mobilnej siete. 

 Riadiaci systém musí byť prístupný z ktoréhokoľvek bežného kancelárskeho počítača kdekoľvek na 

svete.  

 Každému užívateľovi s prihlasovacími údajmi a heslom musí byť možné nastaviť úroveň jeho práv v 

systéme. Užívateľské rozhranie nemusí byť inštalované v počítači. Užívateľské rozhranie musí byť 

prevádzkované ako webová aplikácia prístupná z bežného internetového prehliadača.  

 Prístup do užívateľského rozhrania musí byť chránený v dvoch úrovniach - heslom a zaslaným kódom. 

Všetka interakcia medzi užívateľom a užívateľským prostredím musí prebiehať na úrovni šifrovanie 

minimálne 128bit SSL.  

 Systém riadenia musí pravidelne zálohovať všetky dáta do minimálne troch fyzicky oddelených úložísk, 

typicky v cloude. Pri zlyhaní systému musí byť dáta okamžite obnovená zo zálohy. Celá IT štruktúra 

systému riadenia musí zodpovedať certifikáciu ISO 27001.  

 Všetky vylepšenia užívateľského rozhrania musia byť aplikované automaticky bez žiadnej požiadavky na 

užívateľa. Všetky vylepšenia inteligentnej jednotky vo svietidlách musí prebiehať bezdrôtovým prenosom, 

automaticky bez nutnosti zásahu používateľa. 

 Svietidlá sa musia po inštalácii sami automaticky pripojiť do systému riadenia bez nutnosti zásahu 

používateľa. Svietidlá musia sami určiť svoju polohu a tú zobraziť v grafickom užívateľskom rozhraní. 

Svietidlá musia do systému riadenia sami naimportovať svoje technické parametre.  
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 Celá procedúra integrácie inteligentných svietidiel do systému riadenia musí byť úplne automatická bez 

nutnosti zásahu žiadneho používateľa. 

  Kapacita počtu svietidiel obsluhovaných systémom musí byť rádovo v miliónoch. 

  Každé jednotlivé svietidlo musí byť možné ovládať samostatne, oddelene od ostatných.  

 Užívateľské rozhranie musí poskytovať detailné informácie o každom jednotlivom svietidle. 

 Svietidlá v grafickom užívateľskom rozhraní musia byť zobrazené na prehľadnom mapovom podklade, 

vr. leteckého pohľadu.  

 Systém musí zobrazovať dáta v reálnom čase bez nutnosti aktualizovať webovú stránku.  

 Systém musí vedieť svietidlá deliť do regiónov, podľa ulíc alebo záujmových skupín.  

 Užívateľ musí mať možnosť tvoriť svoje vlastné záujmové skupiny svietidiel podľa ľubovôle.  

 Každé zo svietidiel musí byť možné začleniť do viacerých skupín svietidiel súčasne. 

 Systém musí umožňovať okamžitú zmenu svetelného toku každého jednotlivého svietidla.  

 Každému jednotlivému svietidlu alebo skupine svietidiel musí byť možné priradiť stmievací kalendár s 

individuálnym nastavením diagramu stmievania pre každý jednotlivý deň v roku. 

 Na požiadanie musí užívateľ dostať aktuálnu informáciu o každom jednotlivom svietidle.  

 Systém musí užívateľovi každý deň ráno zasielať chybové hlásenia zistené z predošlej noci, ak také 

existujú.  

 Aktuálne poruchy v systéme musia byť vizualizované v grafickom užívateľskom rozhraní.  

 Špecifikácia chýb registrovaných systémom musí byť podrobne opísaná. 

 Systém musí umožňovať sledovanie histórie skutočnej nameranej spotreby elektrickej energie každého 

jednotlivého svietidla alebo skupiny svietidiel.  

 Užívateľské rozhranie musí umožňovať vyhľadávanie v sústave svetelných bodov na základe niekoľkých 

parametrov.  

 Užívateľské rozhranie musí umožňovať generovanie reportov podľa oblasti záujmu užívateľa.  

 Užívateľské rozhranie musí umožňovať export dát vo formáte xls / xlsx. 
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Príloha č. 5) 
                                                              NÁVRH ZMLUVY 
 

Zmluva o dielo  

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v platnom znení  medzi 

 

Čl. I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ :   

Názov:               Mesto Komárno 
IČO:                           00 306 525 

DIČ:                               2021035731 

Sídlo:                             Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno 

Zastúpenie:                    Mgr. Béla Keszegh, primátor mesta 

Bankové spojenie:     CSOB Slovensko a.s. 

IBAN:      SK19 7500 0000 0040 2940 3178 

Telefón:                         035 /2851 212 

E-mail:                           info@komarno.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ:  
Obchodné meno:       

Adresa sídla:      

Štatutárny orgán:     

Osoba zodpovedná za plnenie zmluvy:         

IČO:        

IČ DPH:        

Bankové spojenie:      

IBAN:       

Telefón:      

E-mail:       

Údaj o zápise:                                                                                                                 

/ďalej len ,,zhotoviteľ“ a spolu ako „zmluvné strany“/ 

 
  

Čl. II 
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1. Predmetom zmluvy je modernizácia zastaraného energeticky náročného vonkajšieho osvetlenia, 

dodanie a výmena 131 ks svietidiel na Leteckom poli v Komárne v rámci zákazky „Výmena 
svietidiel na Leteckom poli v Komárne – 1. Etapa“. Práce zahŕňajú demontáž starých svietidiel, 
dodávku a montáž nových svietidiel v súlade s Prílohou č. 1 zmluvy. 

2.2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa predložená do verejnej súťaže na 
predmet obstarávania „Výmena svietidiel na Leteckom poli v Komárne – 1. Etapa“, s opisom 
predmetu obstarávania na základe súťažných podkladov v súlade podmienkami verejného 
obstarávania a poskytnutými informáciami. Ponuka tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy 
(príloha č. 1).  

mailto:info@komarno.sk
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2.3. Uzavretím tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a 
spôsob realizácie predmetu zmluvy. 

2.4. Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo uvedené v bode 2.1 tohto článku zmluvy v 
súlade s predloženou cenovou kalkuláciou,  v rozsahu nacenených  položiek a podľa pokynov 
objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas. 
Súčasťou diela je demontáž starých svietidiel, dodávka a montáž nových svietidiel vrátane 
všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej 
špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za 
správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ.  

2.5. Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých 
položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, atesty a certifikáty, užívateľské 
manuály, ako aj akékoľvek ďalšie listiny, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho 
predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými 
relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne 
spôsobilá osoba so skúsenosťami v príslušnom odbore nemá žiadne otázky či pripomienky. 
Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal 
objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela. Ďalej 
zhotoviteľ vyhlasuje, že na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela mal dostatočný časový 
priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.    

2.6. Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak 
ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo, ak 
by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel 
alebo, ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela. 

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

2.8. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť  zaň 
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

 
Čl. III 

KVALITA PREDMETU ZMLUVY 
 
3.1. Dielo musí byť zhotovené v súlade s podmienkami uvedenými v čl. II. tejto zmluvy, nesmie 

 mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce     
   rýchlejšie  opotrebovanie diela. Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie  
   nedostatky alebo sú  v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť  
   bezchybnými prácami. 

 
3.2. Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných 

 prác od zahájenia po ukončenie diela dokumentmi (napr.): 
- atesty výrobkov, certifikáty,  
- doklady o odovzdaní a preberaní rozhodujúcich dodávok, 
- doklady o odstránení vád a nedorobkov 
- zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. 
 

3.3.  Zhotoviteľ ručí za skutočnosť, že zabudované materiály a dodávky diela sú prvej akosti 
 a vyhovujú platným normám a predpisom. 

 
Čl. IV 

CENA DIELA 
 
4.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná  

 počas celej doby zhotovenia diela až do úplného a riadneho ukončenia diela.   

 zmluvná cena bez DPH  ....................................€             
 sadzba 20 % DPH   ....................................€               
 zmluvná cena vrátane DPH  ....................................€              
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 (slovom ..................................................... eur a .................... centy )    

Zhotoviteľ je / nie je platcom DPH.        

4.2. V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so 
zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych 
réžií zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, 
revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na 
kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela. 

4.3. Ak zhotoviteľ neocenil niektorú položku, alebo zmenil jej množstvo oproti cenovej ponuke, má sa 
za to, že cenový rozdiel je zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných položiek ponukovej 
ceny zhotoviteľa a preto nemá nárok na úhradu v prípade, že neocenená položka, ako aj 
zmenené množstvo položky boli použité na vykonanie diela zavinením zhotoviteľa. 

4.4. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať  nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch: 
a) vlastných chýb, 
b) nepochopenia zadania, 
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,  
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo. 

4.5. Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok 
realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto 
prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Ak 
pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v cenovej ponuke zahrnuté, bude ich cena dohodnutá 
na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi vopred na 
písomné odsúhlasenie. 

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

 
Čl. V 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
5.1       Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani záloha. 

5.2 Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených 
v Prílohe č.1. Súpis vykonaných prác a dodávok skontroluje a následne sa k tomu vyjadrí do 3 
pracovných dní  technický dozor objednávateľa - poverený zástupca Mesta Komárno. Ak má 
súpis vady, bude vrátený zhotoviteľovi   na prepracovanie. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
uhradiť iba zrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky. 

5.3 Zhotoviteľ má právo na zaplatenie dodávky prác po písomnom odovzdaní a prevzatí diela, vo 
fakturácii so splatnosťou 30 dní od doručenia faktúry v prípade, že faktúra nemá vecné 
a formálne nedostatky. V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti, 
objednávateľ ju vráti na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

5.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 10% z ceny diela do doby odstránenia vád 
a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania. 

5.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo účtovať vo faktúre všetky zmluvné pokuty, ktoré zhotoviteľovi 
vzniknú prípadným nedodržaním zmluvných podmienok tejto zmluvy. 

 
 

Čl. VI 
ČAS PLNENIA 

6.1 Termín realizácie diela:   

Zahájenie prác:  do 5 kalendárnych dní od prevzatia staveniska 
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Ukončenie prác :  Najneskôr do 28.02.2022 

 
6.2 Dodržiavanie termínu podľa bodu 6.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením 

objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek              
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela dôsledkom čoho je predĺženie             
času plnenia podľa bodu 6.1.  

6.4 Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude ukončený protokolárnym prevzatím diela medzi  
objednávateľom a zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdávaní diela 
objednávateľovi predložiť dokumenty a doklady, ktoré budú potvrdzovať, že odovzdal 
elektroodpad na zbernom dvore! Pokiaľ bude akýkoľvek doklad absentovať, dielo sa až do času 
jeho predloženia považuje za neodovzdané.  

6.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 
toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.  

6.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, 
ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností 
uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho 
orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo 
jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku 
predpokladať. Za zásah vyššej moci sa považuje najmä vojnový konflikt, výskyt povodní, 
zemetrasenie, generálny štrajk, uskutočnenie archeologického prieskumu, začatie správnych 
konaní v dôsledku výskytu vzácnych rastlín alebo živočíchov v lokalite, v ktorej sa má nachádzať 
dielo a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutí správnych orgánov, ktoré bránia výkonu diela. 

6.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, 
ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke 
objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené 
objednávateľom.  

6.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela 
podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa.  

6.9 Termín ukončenia diela ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky ( t.j. bez 
podpísania Dodatku k zmluve o dielo ) predlžujú: 
a)  o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,  

b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane 

objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný protokol,  

c) o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemôže vykonávať dielo z dôvodu vykonávania alebo 

nevykonávania prác tretích osôb zabezpečených alebo poverených objednávateľom 

v súvislosti so staveniskom, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávateľom písomný 

protokol. 

 
Čl. VII 

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
7.1.  Odovzdanie staveniska 
 
7.1.1 Objednávateľ je povinný protokolárne odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať 

stavenisko najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto zmluvy. Túto skutočnosť 
zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku. 

7.1.2 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie 
tejto zmluvy. 

 
7.2.  Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
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7.2.1 Prostredníctvom svojich oprávnených osôb zaznamenáva a potvrdzuje preberanie vykonaných 
prác v stavebnom denníku. 

 
7.2.2 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 a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

 
7.2.3 Objednávateľ určí technický dozor s preukázateľnou odbornou kvalifikáciou, ktorý bude 

kontrolovať realizáciu stavebných prác a odsúhlasovať vykonané práce evidované v stavebnom 
denníku. 

 
7.3.  Povinnosti zhotoviteľa 
 
7.3.1 Zhotoviteľ je povinný viesť  stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre zhotovenie diela a predkladať stavebný denník technickému dozoru 
objednávateľa denne. K zápisom zástupcu objednávateľa sa má vyjadriť do troch pracovných dní, 
inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.  

 
7.3.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, jeho pokynmi, zápismi, 

dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých 
orgánov štátnej správy. 

 
7.3.3 Zhotoviteľ je v súlade s ust. § 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. 

 
7.3.4 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste kde má dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť 

dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi.  
 
7.3.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotoviteľ znáša 

nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela 
objednávateľovi. 

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

v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb 
v okolí staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými 
ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len 
pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie 
týchto prác.  

 
7.3.7 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu v mieste a počas vykonávania diela a je povinný 

v priebehu výstavby odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty, ktoré sú výsledkom jeho 
činnosti. 

 
7.3.8 Materiály a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle 

zákona č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tie materiály, ktoré tieto doklady 
nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na 
vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša 
zhotoviteľ. 

 
7.3.9 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, 

pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, 
najmä stavebný zákon, zákon o BOZP, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
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stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní 
s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické 
normy, zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní výrobku na trhu a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Všeobecné technické 
požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov 
pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

 
7.3.10 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo 

na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne 
výhrady.  

 
Čl. VIII 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 
8.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na 

základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie je zhotoviteľ povinný 
oznámiť objednávateľovi písomne najmenej 5 dní vopred. 

 
8.2. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi doklady: 

             -     osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov,  
           -     certifikáty, atesty, revízne správy. 
            

V opačnom prípade má dielo vady. 
 

8.3.  Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdať vyčistené od zvyšných 
materiálov, odpadov a nečistôt, ktoré sú výsledkom jeho činnosti tak, aby bolo možné dielo riadne 
prevziať a užívať. 

 
8.4. Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem 

a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez vád a nedorobkov.  
 

8.5. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so 
zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má 
povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. 

 
 

Čl. IX 
SANKCIE 

 
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške: 
 

a) 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne 
a včas, 

b) 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania s prevzatím staveniska podľa bodu 7.1.1 tejto 
zmluvy, 

c) 0,05 % z celkovej ceny diela (cena s DPH) podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý aj začatý 
deň omeškania, za porušenie povinnosti uvedenej v bode 6.4 v súvislosti s odpadom,  

d) 0,05 % z celkovej ceny diela (cena s DPH)  podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý aj začatý 
deň omeškania, ak nevypratal stavenisko na vlastné náklady podľa bodu 8.3. tejto zmluvy, 

e) 0,05 % z celkovej ceny diela (cena s DPH)  podľa bodu 4.1. tejto zmluvy za každý aj začatý 
deň omeškania, ak nenastúpil na odstránenie vád na základe reklamácie v záručnej dobe 
v lehote do 2 pracovných dní, 
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f)       0,05 % z celkovej ceny diela (cena s DPH)  podľa bodu 4.1 tejto zmluvy za každý aj začatý 
deň omeškania, ak zhotoviteľ ani po písomnej výzve v lehote určenej v predmetnej výzve 
neodstráni vady diela, 

g) 200,- EUR za každý aj začatý deň omeškania za porušenie  niektorej z povinností uvedených 
v bode 13.6 písm. c) tejto zmluvy.  

 
9.2 Ak  objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodržal kvalitatívne parametre určené pre vykonanie   diela v 

zmysle tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,-Eur za každý zistený 
nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade  
s touto zmluvou.  

 
9.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ 

nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 

9.4 Objednávateľ má popri zaplatení zmluvnej pokuty nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla  
v dôsledku porušenia povinnosti, pre ktorú bola stanovená zmluvná pokuta a to bez ohľadu na výšku 
zmluvnej pokuty. 

 
9.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti splniť bez zbytočného odkladu 

porušenú povinnosť, ani akýchkoľvek iných povinností podľa tejto zmluvy, najmä vykonať dielo včas. 
 
9.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy proti 

pohľadávke objednávateľa. Rovnako tak nie je zhotoviteľ oprávnený bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa postúpiť na tretiu osobu akékoľvek nároky, ktoré mu na základe 
alebo v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom vzniknú.  

 
9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa v prípade, ak porušením povinnosti zhotoviteľa 

podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou dôjde k uplatneniu nárokov alebo sankcií zo 
strany príslušných orgánov verejnej správy alebo tretích osôb voči objednávateľovi, a to v plnom 
rozsahu týchto nárokov či sankcií. 

 
Čl. X. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

10.2. Dielo má vady ak: 
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu, 
c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2., 
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými 

právami tretích osôb. 
 

10.3.  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. 

 
10.4.    Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov. Záručná lehota začína plynúť 

dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ 
nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Záručná doba na technologické 
časti diela a zariadenia je podľa záruky, ktorú udáva výrobca. 

 
10.5.    Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 

použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. 
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10.6.  Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za 
písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronicky (emailom) a zároveň 
listovou zásielkou. 

 
10.7.  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela do 2 pracovných dní od prijatia písomnej 

reklamácie podľa bodu 10.6. a vady odstrániť v čo najkratšom čase, ktorého dĺžka bude určená 
objednávateľom v závislosti od vady diela v písomnej výzve reklamácie. 

 
10.8.  Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela 

objednávateľovi (Obchodný zákonník § 562 ods.2 písm. c). 
 

10.9.  Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v písomne určenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto zmluvy, 
objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný 
tieto náklady v plnom rozsahu uhradiť po písomnej výzve objednávateľa v lehote v nej určenej. 

 
Čl. XI 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

11.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku 
porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
11.2.  V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej 

strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody. 
 

 
Čl. XII 

PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 
 

12.1.  Vlastnícke právo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa protokolárnym odovzdaním 
predmetu zmluvy objednávateľovi a zaplatením dohodnutej ceny. 

 
12.2.  Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 

znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom kedy sa stáva 
vlastníkom diela. 

 
 

Čl. XIII 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
13.1.    Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo 

v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana 
od zmluvy odstúpiť. 

 
13.2.    Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť aj v týchto prípadoch: 

a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko, 
b) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na 

strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolnosti vyššej moci, 
c) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a 

podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami, 

d) z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín ukončenia predmetu plnenia zmluvy, 
e) ak sa situácia zhotoviteľa zmenila do takej miery, že technické alebo finančné záruky ktoré 

ponúka, nie sú adekvátne vzhľadom na povahu a dôležitosť prác a dodávok podľa tejto 
zmluvy,  

f) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejného obstarávania zhotoviteľom, do 
ktorého zhotoviteľ predložil ponuku a ktorú objednávateľ prijal, 
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g) z dôvodu porušenia povinnosti stanovenej v článku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto zmluvy,   
h) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie práva a záväzky 

vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby, 
i) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo 

reštrukturalizačné konanie, 
j) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý 

nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na 
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je 
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu 
k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť, 

k) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.  
 

13.3. Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy 
v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka. 

 
13.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem nárokov na 

náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady diela, 
ktoré bolo do odstúpenia zrealizované. 

 
13.5. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy: 

a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy sa stáva vlastníctvom  objednávateľa, 
b) práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 

v preukázateľnom rozsahu, 
c) práce vykonané do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteľ faktúrou, ktorá bude mať 

náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.  
 

13.6. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 
a) vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej  objednávateľovi v 

súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom, 

b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj 

podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela, 

c) vypratať, opustiť a odovzdať objednávateľovi stavenisko do piatich pracovných dní  od 

účinnosti odstúpenia, 

d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 

diela. 

Čl. XIV 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
14.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa 

vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných v SR. 

 
14.2. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode 

oboch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné. 
 

14.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jeden 
pre zhotoviteľa. 

 
14.4. Táto zmluva č..................... nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle mesta Komárno. Zmluvné 
strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 
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211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov.  

 
14.5. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným, alebo neuskutočniteľným, 

nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že 
takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho 
v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.  

 
14.6. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním riadne prečítali  a s jej 

obsahom súhlasia. Ďalej vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
14.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

 Príloha č. 1 -  cenová ponuka“ 
 
V Komárne, dňa ...................                        V Komárne, dňa  ............... 
 

za objednávateľa 
 

 
 

Mesto Komárno zastúpené 
 

Mgr. Béla Keszegh 
primátor mesta 

 

 

 

za zhotoviteľa 

 

 

 

 

 


